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Regina Michelli (UERJ) 

Maria Zilda da Cunha (USP) 

Rita de Cássia Silva Dionísio Santos (UNIMONTES) 

A personagem caracteriza-se por ser uma instância narrativa, 

progressivamente construída, que impulsiona a ação e, na maioria 

das vezes, ocupa a centralidade da diegese. Compreende-se a 

personagem como um constructo modelado pelo plano sintagmático 

do discurso, estendendo-se à tessitura de relações paradigmáticas 

com outros eixos, a que se liga cognitiva e ideologicamente. Abordar 

a personagem sob o prisma da figuração implica ater-se menos a 

contar a história narrada, que se voltar o olhar à análise do processo 

– ou conjunto de processos – que envolve a construção dessa 

personagem. Nesse estudo, podem afluir traços que exprimam 

significado da composição da personagem, como sua descrição e 

retrato; nome; características de individuação; desenvolvimento e 

função acionais; estatuto social; conectividade com outras 

personagens, elementos narrativos e meio sociocultural; relação com 

o mundo do autor, em seu contexto histórico e criativo; possíveis 

comparações com personagens criadas por outros escritores e por 

artistas de outras linguagens e suportes; sobrevida da personagem. 

Ainda que o processo de figuração da personagem não se 

circunscreva aos textos literários – encontrando-se nas apresentações 

pessoais que hoje vemos no facebook –, a proposta do simpósio recai 

sobre a figuração da personagem em narrativas ficcionais voltadas 

para o público infantil e juvenil, tanto no âmbito estritamente 

literário, quanto na refiguração por vezes estabelecida através das 

relações transliterárias com outros discursos e linguagens, abarcando, 

por exemplo, narrativas maravilhosas dos contos de fadas da 

tradição, narrativas de ficção científica, de mistério, histórias em 
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quadrinhos, ilustração, livro de imagens, narrativa cinematográfica, 

televisiva, no ciberespaço etc. Assim, considerando-se que as 

personagens ficcionais deslizam de um discurso e de uma linguagem 

a outra, aceitam-se trabalhos que discutam a configuração de 

personagens em narrativas tradicionais e/ou contemporâneas 

destinadas a crianças e jovens, no âmbito literário e transliterário. 

Dentre as possíveis abordagens, além da análise do processo de 

composição de personagens em obras específicas, o olhar pode se 

deter numa espécie de cartografia daquelas que normalmente 

habitam esse universo, como príncipes, princesas, reis, rainhas, 

heróis, gigantes, fadas, ogros, animais do maravilhoso etc., quer 

isoladamente, quer comparativamente, em relações inter e 

transmidiáticas, como as transposições ora efetuadas da literatura 

para outros suportes e linguagem. Enseja-se, ainda, receber 

pesquisas em torno das narrativas do insólito ficcional, abrangendo 

as diferentes vertentes do fantástico ficcional - o maravilhoso, o 

realismo mágico, o realismo animista, a ficção científica etc – 

direcionadas ao mesmo público. 
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Ana Clara Albuquerque Bertucci (UFU) 

Alice no país das maravilhas & Através do espelho e o que Alice 

encontrou por lá (2009), de Lewis Carroll, é uma obra representante 

da nova concepção de infância que foi difundida a partir do século 

XVIII. Nessa nova concepção, foi retirada da criança a ideia de que ela 

era um adulto em miniatura e se esclareceu que a criança é “um ser 

diferente do adulto, com necessidades e características próprias, pelo 

que deveria distanciar-se da vida dos mais velhos e receber uma 

educação especial, que a preparasse para a vida adulta” (CUNHA, 

1995, p.22). Entendemos que Alice funciona como uma ruptura em 

relação a obras anteriores, tais como: Emílio ou Da educação, de 

Jean-Jacques Rousseau, que tinha como fim ajustar as crianças à 

condição de pequenos adultos. Na perspectiva de conto de fadas, as 

obras traziam em sua temática pequenas lições de morais 

condicionadas pela sociedade da época. Neste trabalho, portanto, 

pretendemos verificar como a obra de Carroll consegue retratar a 

nova condição da infância, especificamente por meio da relação que 

a protagonista estabelece com o espaço. Assim, a personagem é viés 

importante para a construção de uma literatura dirigida ao público 

infantil, a qual tem como ponto de partida o insólito. 

Tomando como base a perspectiva de Lenira Covizzi, 

entendemos que o insólito é construído com base no “sentimento do 

inverossímil, incômodo, infame, incongruente, impossível, infinito, 

incorrigível, incrível, inaudito, inusitado, informal” (1978, p.26). Essa 

personagem adentra um outro mundo, insólito por natureza; logo, ela 

também se torna insólita. 

É necessário considerar o que Jacques Finné considera como 

fantástico, 
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O feérico é um universo maravilhoso que se 
junta o mundo real, sem lhe trazer dano nem 
lhe destruir a coerência. O fantástico, ao 
contrário manifesta um escândalo, um 
estilhaçamento, uma irrupção insólita, quase 
insuportável no mundo real. (2002) 

Vamos verificar o poema inicial da obra Através do espelho e o 

que Alice encontrou por lá: 

Criança da fronte pura e límpida 

E olhos sonhadores de pasmo! 

Por mais que o tempo voe ainda 

Que meia vida nos separe, 

Irás por certo acolher encantada 

O presente de um conto de fadas. 

Não vi teu rosto ensolarado, 

Nem ouviu tua risada argentina: 

Lugar algum por certo me será dado 

Doravante em tua jovem vida[...] 

Basta que agora consintas sem mais nada 

Em ouvir este meu conto de fadas. 

Um conto iniciado outrora, 

Sob o sol tépido do verão –  

Mera cantiga, que apenas marcava 

O ritmo de nossa embarcação – 

Cujos ecos na memória persistem 

E ao desafio dos anos resistem 
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Vem ouvir, antes uma voz inevitável, 

Portadora de amargo presságio 

Venha chamar para o leito indesejável 

Uma donzela contristada 

Somos só crianças crescidas, querida, 

Inquietas, até que o sono nos dê guarida. 

Fora, o gelo, a neve ofuscante, 

A loucura soturna da tempestade[...] 

Dentro, o calor do fogo crepitante, 

Que a infância alegre aconchega. 

A palavras mágicas vão logo te tomar: 

Não darás ouvido ao vento a uivar. 

E ainda que um suspiro saudoso 

Venha perpassar esta história 

Por “dias felizes de verão” e por 

Sua glória agora extinta – 

Decerto não tornará ofuscada 

A alegria de nosso conto de fadas. 

(CARROLL, 2009, p.155-157 – Grifo do autor) 

Encontramos nesse poema todos os aspectos fundamentais 

para entender a complexidade da necessidade de ler Alice para as 

crianças. Em Alice, como um todo, é possível entendermos o tempo 

como um elemento necessário, psicológico, fisicamente inter-

relacionado, que marca a condição humana; ou seja, o tempo regula, 

primeiramente o tempo psicológico da personagem Alice, pois ele é 

filtrado pelas vivências subjetivas da personagem. Além disso, há o 
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tempo em seu sentido físico, que relaciona a ideia da relatividade dos 

multiversos com a questão temporal, o qual necessita de um 

referencial específico. 

Alice é o preâmbulo do que é ser criança, com a ideia clara de 

criança-sonho, ou seja, dessa possibilidade de ser o que quer ser, ou 

de simplesmente não saber o que se é. É pela simples interpretação 

de que a criança não deve, necessariamente, saber o que se é ou o 

que quer ser, que Lewis Carroll aos poucos conduz a nova acepção do 

ser criança e suas significações. É o que podemos observar em alguns 

trechos da obra, em que fica possível vislumbrar essa não 

necessidade de dar uma qualificação determinada à criança: 

“Quem é você?” Perguntou a Lagarta. 

Não era um começo de conversa muito 
animador. Alice respondeu, meio encabulada: 
“Eu [...] eu mal sei, Sir, nesse momento [...] pelo 
menos sei quem eu era quando me levantei esta 
manhã, mas acho que já passei por várias 
mudanças desde então.” 

“Que quer dizer com isso?” esbravejou a 
Lagarta. “Explique-se” 

“Receio não poder me explicar”, respondeu 
Alice, “porque não sou eu mesma, entende?” 
(2009, p.55) 

“Mas não sou uma cobra, estou lhe dizendo!” 
insistiu Alice. “Sou uma [...] uma [...]” 

“Ora essa! Você é o quê?” perguntou a Pomba. 
“Aposto que está tentando inventar alguma 
coisa!” 

“Eu [...] eu sou uma menininha”, respondeu 
Alice, bastante insegura, lembrando-se do 
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número de mudanças que sofrera aquele dia. 
(2009, p.64 – grifos do original) 

Ao tratar da questão da não necessidade de entender quem se 

é, a obra traz a ideia de que a criança pode ser, simplesmente, 

criança, ser livre para fazer o que quiser, como nas passagens: ‘“Mas 

o que devo fazer?’ perguntou Alice. ‘O que quiser, respondeu o 

Lacaio, e começou a assobiar.”’ (CARROLL, 2009, p.69 – grifos do 

original). 

Além de trabalhar a função da infância e o condicionamento da 

criança dentro da sociedade, podemos inferir o comportamento 

condicionado de alguns personagens na obra, como a Rainha e o Rei, 

os quais podem ser compreendidos como os adultos que reproduzem 

os valores cristalizados da sociedade, levando em si a ideia de 

Maquiavel em O príncipe (1532) de que é mais seguro ser temido que 

amado, mesmo que o ideal sejam ambos. 

Apesar de Alice não ser considerada um conto de fadas 

tradicional, entendemos sua real importância dentro do atual 

contexto infanto-juvenil, pois é uma obra clássica à qual é possível 

atribuir diversas interpretações. 

No livro A psicanálise dos contos de fadas, de Bruno 

Bettelheim, compreende-se que criança precisa da magia dos contos 

de fadas, pois ela possui o direito de explorar a fantasia interna em si. 

Os contos de fadas deixam para a própria 
fantasia da criança a decisão de se e como 
aplicar a si própria aquilo que a história revela 
sobre a vida e a natureza humanas. (2016, p.67) 

O conto de fadas procede de um modo 
conforme àquele segundo o qual uma criança 
pensa e experimenta o mundo; é por isso que 
ele é tão convincente para ela. A criança pode 
obter um conforto muito maior de um conto de 
fadas do que um esforço para confortá-la 
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baseado em raciocínios e pontos de vista 
adultos. Uma criança confia no que o conto de 
fadas diz porque a visão de mundo aí 
apresentada está de acordo com a sua. (2016, 
p.67) 

No que se refere à leitura proposta por Bettelheim, 

compreende-se que o País das Maravilhas é um mundo propenso a 

diversas interpretações, mas que não dispõe de magia para se realizar 

no nosso mundo prosaico, ou seja, Alice vive as suas aventuras, 

sozinha, se descobre, sozinha, e não adapta suas possibilidades de 

conhecimento a de um adulto, como forma de uso, por isso traz 

como significação de adulto os animais falantes. Desse modo, 

podemos inferir que a criança, ao ler a obra, retira formas de 

visualização de sua própria vida, ao verificar o modo como a 

personagem conduz suas aventuras diante da trajetória da narrativa. 

Em outro trecho do livro do autor, este cita Tolkien, para quem 

Alice: “descreve as facetas necessárias a um bom conto de fadas, tais 

como fantasia, recuperação, escape e consolo – recuperação de um 

desespero profundo, escape de algum grande perigo, mas, acima de 

tudo, consolo” (Tolkien, Apud BETTELHEIN, 2016, p.205). Defendemos 

que a magia do livro é desencadeada pelo olhar mágico e insólito de 

Alice. 

Diante da teoria de Leyla Perrone-Moisés em Flores da 

escrivaninha, podemos afirmar que Alice no país das maravilhas & 

através do espelho e o que Alice encontrou por lá é um texto sedutor, 

já que na obra: 

A linguagem não é só meio de sedução, é o 
próprio lugar da sedução. [...] O próprio das 
palavras é desviar-nos do caminho reto do 
sentido. [...] se prestarmos ouvidos às palavras 
elas mesmas – isoladas ou unidas em blocos por 
si só não constituem uma significação –, 
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encantamo-nos distraímo-nos, e não chegamos 
a nada de prático. (1990, p.14) 

Quando lemos esse trecho do livro de Leyla Perrone-Moisés, 

entendemos que a obra literária deve seduzir o leitor, e essa sedução 

parte do modo como a personagem Alice vive suas aventuras na 

obra, ao não se enquadrar no mundo adulto, não segue conselhos, 

age de modo inesperado, além de conseguir viver em dois mundos 

distintos: o mundo prosaico e no País das Maravilhas. Além disso, 

podemos inferir que a sedução da obra é enfatizada por suas 

características fantásticas, como os animais que falam e se 

comportam como os seres humanos. 

BETTELHEIM, Bruno (2016). A psicanálise dos contos de fadas. São Paulo: Paz 

& Terra. 

CARROLL, Lewis (2009). As aventuras de Alice no país das maravilhas & 

através do espelho e o que Alice encontrou por lá. Rio de Janeiro: Zahar. 

COVIZZI, Lenira Marques (1978). O Insólito em Guimarães Rosa e Borges. São 

Paulo: Ática. 

PERRONE-MOISÉS, Leyla (1990). Flores da escrivaninha. São Paulo: 

Companhia das Letras. 

TODOROV, Tzvetan (2014). Introdução à literatura fantástica. São Paulo: 

Perspectivas. 

CUNHA, Maria Antonieta Antunes (1995). Literatura infantil: teoria e prática. 

São Paulo: Ática. 

FINNÉ, Jacques (1980). La littérature fantastique: essai sur l'organisation 

surnaturelle. Bruxelles : Éd. de l'Université de Bruxelles. 
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Bianca Rodrigues Cabral (UFU) 

Fernanda Aquino Sylvestre (UFU) 

Antes de mais nada, devemos olhar para as circunstâncias em 

que o livro Alice no País das Maravilhas foi escrito há mais de cem 

anos. Comecemos pelo autor, Charles Lutwidge Dodgson, um 

matemático, professor de lógica em uma universidade inglesa de 

grande prestígio, onde inicia sua carreira muito novo, ainda aos 23 

anos de idade e vive o mundo acadêmico com intensidade em toda a 

sua vida adulta. 

É no Price Christ Church College, onde ministrava suas aulas, 

que Dodgson conhece a família do reitor, tornando-se muito amigo 

de suas filhas, principalmente a do meio, chamada Alice. Em 1862, 

Dodgson e as meninas saem para um passeio pelo Rio Tâmisa e, para 

entreter as crianças, o professor cria, ali no barco, a história de uma 

menina que segue um coelho e cai em um buraco, descobrindo um 

mundo novo, nomeando a personagem principal com o mesmo nome 

da filha do reitor, Alice. 

Nesse momento, a faceta literária do matemático começa a 

aparecer, quando também começa a nascer Lewis Carroll, 

pseudônimo usado por Dodgson para assinar suas obras literárias. É 

muito interessante ressaltar essas duas facetas de Dodgson: o 

matemático e o literato, porque muitos dos enigmas presentes na 

obra Alice no País das Maravilhas surgem desse conflito entre o 

homem sério, professor, acostumado com a ordem e hierarquia, e o 

homem que tinha muitas histórias na cabeça, prontas para serem 
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contadas. Lewis Carrol, então, acaba se configurando como um 

pseudônimo muito criativo, fantasioso e cheio de cartas enigmáticas 

na manga. 

Depois do passeio de barco no Rio Tâmisa, Alice se encanta 

pela história e pede para que seu amigo a escreva, a transponha para 

o papel. Em 1863, Dodgson dá de presente à Alice o manuscrito do 

livro, depois disso ainda faz algumas alterações no original, até que 

em 1865 faz a publicação de Alice in Wonderland. Em 1871, ainda, ele 

faz a publicação de um livro com outras aventuras da personagem 

Alice, chamado Through the Looking-Glass and What Alice Found 

There. O insólito é então uma linha intercruzante entre a vida e a 

criação deste autor, que também é refletida em suas obras. 

As questões que envolvem a vida do autor e o processo de 

criação de sua obra nos ajudam a perceber com clareza que Alice no 

País das maravilhas é o ponto de encontro (ou conflito) entre o 

Carroll (pseudônimo) e o Dodgson, entre a lógica do nosso mundo e a 

lógica do nonsense do insólito, inaugurando uma literatura pensada 

para crianças, conforme se nota nos trechos abaixo: 

O termo “insólito” corresponde ao que é 
anormal, incomum, extraordinário. Vai além dos 
conceitos de realidade, verdade e até mesmo de 
gênero literário, pois sua presença na narrativa 
envolve efeitos diferentes, dependendo da 
época. (CARREIRA, 2010, p.103 – grifo do 
original) 

Diante da manifestação do insólito, “entra-se 
em contato com objetos, pessoas, situações até 
então desconhecidos. Daí a perplexidade e 
excitação que provoca” (García, Apud COVIZZI, 
1978, p. 26) 



12 
 

É exatamente isso que acontece com Alice quando está no país 

das maravilhas: movida sempre pela curiosidade, entra em contato 

direto com o insólito, assim como o seu leitor. O que a obra de Carroll 

coloca em questão são todos os conceitos que regem a vida, como 

tempo, espaço e identidade. O tempo e o espaço, tais como 

conhecemos, não têm nenhuma validade em sua obra, pois eles 

funcionam de outra maneira. 

A questão de identidade que Carroll traz nos faz refletir sobre o 

que significa a experiência do crescimento, sobre o que significa 

aumentar e diminuir de tamanho quando somos crianças, sobre essa 

etapa de desafios, espantos e maravilhas do processo de 

crescimento. Alice tem que lidar com todas essas questões sozinha 

durante suas aventuras, nesse novo mundo para o qual submerge. 

“Vamos, não adianta nada chorar assim!” disse 
Alice para si mesma, num tom um tanto áspero, 
“eu a aconselho a parar já!” Em geral dava 
conselhos muito bons para si mesma (embora 
raramente os seguisse), repreendendo-se de vez 
em quando tão severamente que ficava com 
lágrimas nos olhos; certa vez teve a idéia de 
esbofetear as próprias orelhas por ter 
trapaceado num jogo de croqué que estava 
jogando contra si mesma, pois essa curiosa 
criança gostava muito de fingir ser duas pessoas. 
“Mas agora”, pensou a pobre Alice, “não adianta 
nada fingir ser duas pessoas! Ora, mal sobra 
alguma coisa de mim para fazer uma pessoa 
apresentável!” (CARROLL, 2013, p.14) 

Nesse trecho podemos perceber a tamanha confusão em que 

Alice se encontra, ela tenta se controlar para entender o que está 

acontecendo, mas só tem vontade de chorar. A menina até se lembra 

de quando costumava jogar xadrez sozinha e fingia ser duas pessoas, 

mas isso era quando ela sabia quem ela era, agora, com tantas 
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mudanças e em um mundo novo, ela mal sabe quem ela é, portanto 

não dá para fingir ser como a garota que era antes de cair no buraco, 

e muito menos fingir ser duas pessoas: “lo ‘insólito’ emerge em un 

‘clima’, por así decirlo, de aparente ‘normalidade’” (García, Apud 

PRADA OROPEZA, 2006, p.57 – grifos do original) 

Para poder se entender melhor, Alice usa como recurso o que 

aprendeu na escola, já que no tempo do livro ela deveria ter sete 

anos, e pertencia à classe média da época Vitoriana, portanto, era 

escolarizada e usava isso para tentar decodificar o mundo em que 

estava e que, aparentemente é normal ao leitor. Isso acontece até 

que Alice percebe que tudo que seria da ordem do mundo que está 

acima dela, entra em outra ordem, a do insólito. A aritmética, 

tabuada, geografia e outras disciplinas não são mais as mesmas no 

país da maravilhas, nada daquilo que ela aprendeu na escola funciona 

para decodificar esse novo mundo, então ela nunca sabe o que sairá 

de sua boca ao tentar falar, ela já não se conhece. 

“Tenho certeza de que estas são as palavras 
certas”, disse a pobre Alice, e seus olhos se 
encheram de lágrimas de novo enquanto 
continuava. “Afinal de contas, devo ser Mabel, e 
vou ter de ir morar naquela casinha apertada, e 
não ter quase nenhum brinquedo com que 
brincar, e oh! Muitíssimas lições para aprender! 
Não, minha decisão está tomada; se sou Mabel, 
vou ficar aqui! Não vai adiantar nada eles 
encostarem suas cabeças no chão e pedirem 
‘Volte para cá, querida!’ Vou simplesmente 
olhar para cima e dizer ‘Então quem sou eu? 
Primeiro me digam; aí, se eu gostar de ser essa 
pessoa, eu subo; se não, fico aqui em baixo até 
ser alguma outra pessoa’[...] Mas, ai, ai!” 
exclamou Alice numa súbita explosão de 
lágrimas, “queria muito que encostassem a 
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cabeça no chão! Estou tão cansada de ficar 
assim sozinha aqui!” (CARROLL, 2013, p.19) 

Para tentar lembrar quem ela é, Alice tenta recitar um poema, 

mas como pudemos ver no trecho acima, ela se frustra, pois não 

consegue, as palavras não parecem certas para ela. Em um desespero 

de tentar descobrir quem ela é, Alice chega a pensar que é sua gata, 

Mabel, e nos diz que passar por todas essas variações é muito difícil, 

principalmente sozinha. 

Há também na obra a variação de tamanhos, devido às poções 

e bolos mágicos que a faziam crescer ou diminuir, fazendo a 

personagem começar a voltar aos questionamentos sobre sua 

identidade, sobre quem é. Ela percebe que as mudanças estão 

acontecendo e que ela não é mais a mesma de antes, percebe que 

está diferente e começa a ver as coisas a sua volta de maneira 

diferente também. Com tantas alterações, Alice já não sabe quem ela 

é de fato, e a questão de identidade se torna fundamental na obra. 

Podemos evidenciar isso quando ela pergunta “Who in the world am 

I?” (Quem sou eu neste mundo?)1. 

“Quem é você?” perguntou a Lagarta 

Não era um começo de conversa muito 
animador. Alice respondeu, meio encabulada: 
“Eu[...] Eu mal sei, Sir, neste exato momento[...] 
Pelo menos sei quem eu era quando me levantei 
esta manhã, mas acho que já passei por várias 
mudanças desde então” 

“Que quer dizer com isso?” esbravejou a 
Lagarta. “Explique-se” 

“Receio não poder me explicar”, respondeu 
Alice, “porque não sou eu mesma, entende?” 

                                                           
1
 Toda tradução que consta no texto é de responsabilidade das próprias autoras. 

[Nota do Editor] 
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“Não entendo”, disse a Lagarta 

“Receio não poder ser mais clara”, Alice 
respondeu com muita polidez, “pois eu mesma 
não consigo entender, para começar; e ser de 
tantos tamanhos diferentes em um dia é muito 
perturbador” 

“Não é”, disse a Lagarta 

“Bem, talvez ainda não tenha descoberto isso”, 
disse Alice; “mas quando tiver de virar uma 
crisálida [...] Vai acontecer um dia, sabe [...] E 
mais tarde uma borboleta diria que vai achar 
isso um pouco esquisito, não vai?” 

“Nem um pouquinho”, disse a Lagarta 

“Bem, talvez os sentimentos sejam diferentes”, 
concordou Alice, “tudo que sei é que para mim 
isso parecia muito esquisito.” 

“Você!” desdenhou a Lagarta. “Quem é você?”  

(CARROLL, 2013, p.38) 

Nesse diálogo entre a Lagarta e Alice, podemos ver que a 

menina está ciente de que as mudanças estão acontecendo, e que ela 

já não é a mesma de quando levantou pela manhã. Ainda não 

entendendo quem é e não entendendo as mudanças, ela sabe que 

esse processo é inevitável e o aceita, mesmo com alguma resistência. 

O diálogo termina com a mesma pergunta com o qual se inicia, 

deixando em evidência de que não há resposta para ela nesse 

momento. Tudo o que Alice tem são incertezas. 

Nos dois últimos capítulos da obra literária, no julgamento de 

quem havia comido a torta em que Alice teve uma participação, 

podemos perceber que, de fato, ela já não é a mesma pessoa. 

Durante toda a história, a personagem se comporta como uma 

menina educada, atenciosa a todas as questões que os outros 
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personagens fazem, ela nunca é mal educada com ninguém, mesmo 

quando a agridem, porém há um trecho em que Alice grita e discorda 

com a Rainha: 

“Let the jury consider their verdict,” the King 
said, for about the twentieth time that day.  

“No, no!” said the Queen. “Sentence first— 
verdict afterwards.”  

“Stuff and nonsense!” said Alice loudly. “The 
idea of having the sentence first” 

 “Hold your tongue!” said the Queen, turning 
purple.  

“I won’t!” said Alice.  

“Off with her head !” the Queen shouted at the 
top of her voice. Nobody moved.  

“Who cares for you ?” said Alice, (she had grown 
to her full size by this time.) “You’re nothing but 
a pack of cards !” (CARROLL, 2000, p.148 – grifo 
do autor) 

Esse trecho, em inglês, é muito importante, pois a Rainha, que 

é a autoridade máxima naquele contexto de julgamento em que ela 

se encontrava, a manda ter cuidado com o que fala, a manda ter 

controle de sua língua e Alice grita “I won’t!”, que não quer dizer 

somente que ela não irá cumprir a ordem, mas também quer dizer 

que ela se recusa a cumpri-la. Com esse comportamento de recusa, 

podemos ver que ela não irá cumprir a ordem da Rainha, pois fere 

seus princípios, não seria quem ela é se cumprisse. Vemos, então, 

que a menina começa a se redescobrir. 
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Muito ainda poderia ser explorado nesta obra que, como já foi 

discutido, é cheia de enigmas, sobretudo no que diz respeito a um 

dos temas fundamentais, que é a questão de identidade, e também 

sobre o insólito: “A transgressão que o fantástico provoca, a ameaça 

que ele supõe para a estabilidade do nosso mundo, gera 

inevitavelmente uma impressão aterrorizante tanto nos personagens 

quanto no leitor” (ROAS, 2014, p.58). 

No caso de Alice, a quantidade de insólito em que entra em 

contato nesse mundo submerso, só faz a menina e nós leitores, 

acreditarmos cada vez mais o quanto o nosso mundo é estabilizado, 

normal, ou pelo menos é isso o que uma leitura mais superficial nos 

faz crer. Quando fazemos uma leitura mais contemporânea disso 

tudo, questionando essas “verdades”, percebemos que são nas 

aventuras mais insólitas na vida de Alice (e em nossas vidas também) 

quando construímos mais a nossa personalidade, quando temos que 

tomar decisões e seguir um caminho, e que o nosso mundo não é tão 

estabilizado e que já tivemos algumas “Rainhas Vermelhas” em nossa 

história. 

Alice passa por uma aventura tentando se descobrir, tentando 

se achar no meio de tantas coisas e personagens que passam por ela 

e, no final, ela ainda não sabe quem é, mas sabe quem não quer ser, 

recusando-se a fazer o que a Rainha manda. Talvez não haja mesmo 

uma resposta para a pergunta da Lagarta, “Quem é você?”, talvez 

haja muitas respostas para essa pergunta e, talvez, Alice devesse 

continuar por um longo tempo no País das Maravilhas para encontrar 

essas respostas, que têm nos perseguido ao longo de nossas vidas. 
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Bruno Oliveira Tardin (IFSULDEMINAS) 

A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o mais 
antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. 

(Howard Phillips Lovecraft) 

Ao longo do presente trabalho, é proposta a análise teórico-

crítica do espaço narrativo apresentado n’O Segredo Além do Jardim 

(Over the Garden Wall, título original)2, minissérie de desenho 

animado criada por Patrick McHale para o canal de televisão por 

assinatura Cartoon Network, com sua estreia em 3 de novembro de 

2014 nos EUA. 

Através da fortuna crítica de nomes como Sigmund Freud, Carl 

Gustav Jung, Arlindo Machado, Anatol Rosenfeld e Yi-Fu Tuan, dentre 

outros, busca-se compreender o espaço (enquanto elemento 

narrativo) na trama do desenho animado como um signum criado a 

partir de certas personagens, mas relevante à evolução de suas 

personas ao longo dos dez episódios da minissérie animada. Tal 

análise se fará a partir de fatores semióticos (em consonância a 

certos postulados psicanalíticos e teóricos), bem como certos 

aspectos temáticos e estruturais, que possibilitem a defesa de 

elementos simbólicos nos discursos recorrentes em toda a obra, tais 

como: os próprios efeitos de sonoplastia, o enredo e as personagens 

                                                           
2
 As traduções de alguns termos nesse texto são de responsabilidade do autor. [Nota 

do Editor] 
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centrais – tudo isso amparado por um referencial teórico que 

possibilite o estudo de toda uma força enunciativa presente e atuante 

no espaço físico da obra, confirmando-o enquanto também uma 

persona presente e atuante no enredo da animação. 

Desta forma, defende-se a construção de um discurso, n’O 

Segredo Além do Jardim, a partir da adoção e da reelaborarão de um 

perfil simbólico previamente legado a vários dos aspectos a figurar na 

trama da animação – perfil este que será validado (ou mesmo 

invertido) conforme se aproxime o desenlace da narrativa. 

A série Over the Garden Wall trata da jornada de dois irmãos 

(tecnicamente, meio-irmãos) Wirt e Gregório (ou Greg, como é 

comumente chamado), que se encontram perdidos em uma peculiar 

e atemorizante floresta. Buscando reencontrar o caminho para casa, 

ambos contam com a ajuda de um velho e ambíguo lenhador, o 

Senhor da Mata, e uma pássaro azul falante chamado Beatriz, vítima 

de uma maldição que afetou não só a si própria como toda sua 

família. Wirt, o irmão mais velho, sofre de uma ansiedade e 

pessimismo não tão incomuns à sua faixa etária (é um pré-

adolescente), enquanto Greg é brincalhão e despreocupado. Ambos 

precisam contar com a ajuda de vários personagens para não apenas 

reencontrarem o caminho de casa, mas para sobreviverem a uma 

peculiar e aterradora criatura que assombra aquela região, conhecida 

apenas como “A Fera”. 

Apesar de se tratar de um seriado infanto-juvenil, O Segredo 

Além do Jardim possui vários elementos que resgatam o sense of 

wonder presente em narrativas mais tradicionalmente ligadas ao 

público infantil – como animais falantes, bruxas, fadas e maldições – 

combinados com elementos típicos da literatura de horror (florestas 

sombrias, monstros vorazes e assombrações). Segundo Causo, no 
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horror fantástico (dark fantasy3, como é comumente reconhecido nas 

mídias mais contemporâneas). 

esse encontro com o insólito no universo 
fantástico da criança é experimentado como 
uma espécie de catarse que nos faz vivenciar o 
terror ou o grotesco, para que, ao 
abandonarmos o contato com ele, deixemos a 
experiência de leitura mais fortalecidos para 
enfrentarmos o terror contido na vida real. 
(2003, p.102) 

Ainda segundo Causo, “o horror cumpre não apenas a função 

de espaço metafórico dos terrores cotidianos, mas, dentro desta 

função, se encontra o aspecto mítico dos contos de fadas” (2003, 

p.102), apresentando ao leitor (ou, neste caso, o espectador) as 

“experiências terríveis que o preparam, criando modelos mentais que 

lhe são sugeridos sem que ele tenha que sofrer as experiências 

terríveis”, preparando-o para as ameaças reais do mundo concreto – 

um tropo presente, inclusive, no enredo d’O Segredo Além do Jardim, 

como será explicado mais adiante. 

Daí, pode-se inferir que O Segredo Além do Jardim dará alguma 

atenção especial – como de fato ocorre – ao espaço narrativo da 

trama, a floresta que oculta importantes aliados e perigosos inimigos 

ao longo da jornada dos dois irmãos, conhecida como “Bosque de 

Edelwood”. A utilização de um espaço físico como agenciador do 

estranhamento e do temor sentido pelos dois personagens centrais 

(os irmãos Wirt e Greg) não é algo incomum neste tipo de literatura, 

já que, segundo Tuan, este medo “existe na mente, mas, exceto nos 

casos patológicos, tem origem em circunstâncias externas que são 

realmente ameaçadoras” (2005, p.12), defendendo a ideia de que, da 

mesma forma que uma paisagem tem sido concebida como um 

                                                           
3
 Para maiores informações sobre esta classificação, consultar Gary Westfahl. 
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construto mental desde o século XVII, poder-se-ia dizer de uma 

“paisagens do medo” enquanto um local físico que evoca certos 

estados psicológicos ligados à sensação de temor e perturbação 

emocional. 

A própria escolha de uma floresta para marcar estes espaços 

agenciadores do medo na tradição literária não é fortuita: “a floresta 

circundante parece estranha, um lugar de possíveis estrangeiros 

perigosos” (2005, p.129). Uma curiosidade linguística apontada por 

Tuan, as palavras forest (floresta) e foreigner (estrangeiro, aquele que 

vem de fora) compartilham o significado de foramus, do latim 

“situado fora”. Ainda segundo o pesquisador, a floresta enquanto 

“paisagem do medo” ocupa, no imaginário popular, “um lugar 

proeminente nos contos de fadas”, notadamente irrestrito, e que, no 

universo infantil, “significa perigo, assustadora pela sua estranheza – 

é um contraste antagônico com o aconchegante mundo da pequena 

casa”, além de perturbar também 

pela sua imensidão, seu cheiro e o tamanho de 
suas enormes árvores que estão além da escala 
de experiência da criança. É o habitat de feras 
perigosas. É o lugar do abandono – um não 
mundo escuro e caótico onde a pessoa se sente 
absolutamente perdida. (2005, p.33) 

Tal cena descreve perfeitamente a escolha gráfica para 

representar o Bosque de Edelwood, uma “paisagem do medo” criada 

não só para perturbar e impactar aos protagonistas, mas também – 

como se verá mais adiante – para representar as perturbações mais 

íntimas daqueles que vagam perdidos naquele espaço. Para melhor 

compreender este papel, de matriz simbólica, do espaço na 

construção das personagens n’O Segredo Além do Jardim, e a 

maneira pela qual esta matriz de ordem simbólica se encontra 

presente e influente ao longo da trama, retoma-se aqui os postulados 

psicanalíticos de Carl Gustav Jung, que, mesmo considerado por 
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muitos um desviante da escola psicanalítica freudiana tout court, 

possui uma vasta produção teórico-crítica a respeito do simbólico, 

considerado pela presente análise conditio sine qua non à elaboração 

do discurso enunciado pelo sujeito moderno através do discurso 

literário. Nesse sentido, é Jung quem irá possibilitar a compreensão 

desta poderosa carga simbólica do sujeito através da Arte, e como 

alguns destes símbolos acabam por tornarem-se um leitmotiv a partir 

de uma cultura específica. A respeito desse mesmo fator simbólico, 

passível de ser analisado no discurso do sujeito moderno, Jung diz o 

seguinte em seu Chegando ao Inconsciente: 

Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica 
quando implica alguma coisa além do seu 
significado manifesto e imediato. Esta palavra 
ou esta imagem tem um aspecto “inconsciente” 
mais amplo, que nunca é precisamente definido 
ou inteiramente explicado. E nem podemos ter 
esperanças de defini-lo ou explica-lo. Quando a 
mente explora um símbolo, é conduzida a ideias 
que estão fora do alcance da nossa razão. (2008, 
p.19) 

Ainda segundo Jung (2008, p.97), o inconsciente opera pela 

margem do instinto, enquanto a consciência opera no domínio da 

razão e da lógica – tendências instintivas do inconsciente que se 

representam na psique do ego, através dos sistemas simbólicos 

universais ao sujeito os quais Jung denomina arquétipos. Seria difícil 

traçar a origem ou matriz criativa original de um arquétipo, haja vista 

a sua constante e reiterada repetição em diversos momentos (em 

tempos e espaços diferentes) da história da humanidade. É essa sua 

natureza (ora mais, ora menos) desconhecida que possibilita uma 

assimilação mais fluida destes elementos pelo inconsciente, que 

submete (dentre outros) o discurso do sujeito à interferência 
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simbólica destes mesmos arquétipos. Jung explica este processo, ao 

dizer que 

a maneira pela qual os arquétipos aparecem na 
experiência prática: são ao mesmo tempo 
imagem e emoção; e só podemos nos referir a 
arquétipos quando esses dois aspectos se 
apresentam simultaneamente. Quando existe 
apenas a imagem, ela equivale a uma descrição 
de pouca importância. Mas quando carregada 
de emoção, a imagem ganha numinosidade (ou 
energia psíquica) e torna-se dinâmica, 
acarretando várias consequências. [...] São 
porções da própria vida – imagens 
integralmente ligadas ao indivíduo através de 
uma verdadeira ponte de emoções. Por isso é 
impossível dar a qualquer arquétipo uma 
interpretação arbitrária (ou universal); ele 
precisa ser explicado de acordo com as 
condições totais de vida daquele determinado 
indivíduo a quem o arquétipo se relaciona. 
(2008, p.122) 

Esses mesmos arquétipos não se comportam como “formas 

estáticas”, operando com uma dinamicidade e capacidade agregadora 

notável, posto manifestarem-se em consonância com uma série de 

impulsos (quase tão naturais quanto os próprios instintos do sujeito) 

e pulsões que remetem a tais arquétipos. Para o psiquiatra suíço, a 

incompreensão e o estranhamento perante certas estruturas 

arquetípicas se daria devido à sua origem no inconsciente, posto 

representarem uma “tendência instintiva”, qual seja uma pulsão a 

partir de traços fisiológicos do sujeito, bem como de sua própria 

percepção psíquica – e, contudo essas mesmas tendências podem 

manifestar-se enquanto uma fantasia do sujeito, revelando-se a partir 
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de um condensado de imagens e fatores de forte teor simbólico – o 

que, para Jung, seria a definição mais aceitável do arquétipo. 

A partir do enfrentamento desses arquétipos perturbadores, o 

sujeito moderno poderia, enfim, ser um herói em sua própria 

fantasia, apto a conquistar o que lhe desperta o desejo, de obter o 

reconhecimento e admiração de seus iguais, e também despertar o 

desejo em seu objeto de afeição. Tal se dá com a concepção da 

floresta enquanto espaço arquetípico e “paisagem do medo” no 

universo infantil, espécie de ícone do inconsciente coletivo 

relacionado ao mistério, ao estar-perdido-no-mundo, e ao anseio 

pelo espaço familiar e seguro. A partir daí, pode-se conceber o 

“Bosque de Edelwood”, n’O Segredo Além do Jardim, como um 

espaço sígnico influente na constituição das personagens, não apenas 

por seu aspecto especular (sobre o qual se dirá mais adiante), mas 

por constituir-se de aspectos íntimos e relevantes da concepção 

arquetípica de todos os que ali se encontram, adultos ou – 

especialmente – crianças. 

E, contudo, para se melhor compreender a presença desses 

esquemas sígnicos numa obra como a minissérie animada O Segredo 

Além do Jardim, faz-se antes necessário delinear que forças poderiam 

tê-la motivado enquanto discurso artístico, bem como averiguá-las e 

compreendê-las com maior largueza de detalhes. Para tanto, lança-se 

mão da teoria semiótica, com especial atenção para a constituição do 

discurso literário enquanto matriz gerada e criadora de sistemas 

simbólicos complexos. 

Tanto a abordagem barthesiana como a peirceana da Semiótica 

preocupam-se em compreender como os homens interpretam signos 

que não são estritamente fônicos, em tudo o que englobasse a faceta 

menos pragmática dos estudos linguísticos, excedendo o signo 

enquanto unidade formal de sentido. Construindo para si, gradual e 

constantemente, um sistema simbólico complexo e variegado, o ser 

humano desenvolve uma capacidade de abstração responsável por 
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dar forma a todo um universo de símbolos e seus múltiplos 

significados. 

O processo de interpretação sígnico da semiose começa, então, 

a partir da compreensão do mundo empiricamente apreendido e sua 

consequente transformação em outro (mundo), este concebido pela 

psique do sujeito, numa espécie de reflexo desigual da realidade, que 

fica então caracterizada através de símbolos a ela agregados pelo 

próprio sujeito – ou, para resgatar a terminologia peirceana, 

enunciada através de uma linguagem semiótica. De acordo com o 

filósofo americano, a semiose se trataria da atividade enunciativa, 

eminentemente evolutiva de um signo, o qual seria composto por 

três elementos fundamentais: o representamen, o objeto e o 

interpretante. Segundo o próprio Peirce: 

Um signo, ou representamen, é aquilo que, sob 
certo aspecto ou modo representa algo para 
alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na 
mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou 
talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo 
assim criado denomino interpretante do 
primeiro signo. O signo representa alguma coisa, 
seu objeto. Representa esse objeto não em 
todos os aspectos, mas com referência a um 
tipo de ideia que eu, por vezes, denominei 
fundamento do representamen. (1995, p.46) 

Nesses termos, observa-se em evidência a natureza 

determinante do signo, qual seja sua capacidade de crescer e evoluir 

a partir da leitura que é feita de si pelo sujeito interpretante. Nesta 

perspectiva de Peirce, o signo tem potencial de crescimento para 

desenvolver-se em um interpretante que irá, futuramente, 

transformar-se em outro, ad infinitum. Portanto, considera-se a ação 

sígnica uma atividade evolutiva, na qual o signo tem potencial 

simbólico para transformar-se em outro, através de um processo de 
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relações lógicas que são mediadas, todavia, pelo potencial discursivo 

do sujeito interpretante, que segundo Peirce não só determina a 

construção semiótica do discurso sígnico, como também é dela 

constituinte. 

Dito isso, pode-se notar a presença criativa e formal do 

interpretante na constituição discursiva do signo, que ao longo de seu 

processo de transformação por (e através de) um determinado 

representamen, é capaz de gerir outros signos, ao longo de um 

processo cujo potencial de crescimento evolutivo é o que determina 

a cadeia semiótica dos signos, destinados a crescerem (de sentido) e 

se reproduzirem (a partir de sua multiplicidade discursiva) através da 

transferência representativa por parte do sujeito interpretante, ou 

seja, vale também dizer que, para a semiótica peirceana, o signo 

encontra-se em estado de incompletude em relação ao objeto que 

representa, sem um elemento interpretante que o integralize. 

Considerando-se, então, a constituição sígnica dos arquétipos 

jungianos e a composição discursiva do signo peirceano, pode-se 

compreender seu caráter formal e simbiótico entre o elemento 

representado e o sujeito interpretante – o que se observa na relação 

entre várias das personagens d’O Segredo Além do Jardim – e as 

abordagens estéticas e imagéticas pelas quais o espaço do Bosque de 

Edelwood irá se apresentar às mesmas (e, claro, ao espectador). 

A premissa básica no entendimento da emoção pela semiótica 

é que a abordagem da emoção é cognitivista, ou seja, as emoções 

(em especial as mais elementares, como o medo) são idênticas a 

julgamentos cognitivos ou avaliativos. Dessa forma, se a emoção 

pode ser considerada um signo, pode-se então localizar seu 

fundamento, seu objeto e seu interpretante discursivos. O objeto de 

uma emoção é algo que ela representa, indica ou substitui, através da 
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qualidade que é atribuída por seleção ou identificação no canal 

discursivo. No caso da presente análise, defende-se o próprio cenário 

atuante enquanto elemento sígnico do enunciador, determinantes do 

signo que o representa – o medo, e a necessidade de superação que 

os protagonistas enfrentam ao longo dos dez episódios da minissérie. 

N’O Segredo Além do Jardim, o Desconhecido (Unknown, do 

original) é compreendido como um espelho das personagens que ali 

se encontram perdidas (como os irmãos Wirt e Greg) ou isoladas 

(como o caso de Beatriz e sua família, o Senhor da Mata e sua filha, 

dentre muitos outros): não é um ícone refletor, mas refrator da carga 

ideológica e enunciativa que essa personagem traz à baila da trama. 

Caminhando nessa direção, pode-se chegar aos elementos concretos 

que causam as sensações que são identificadas como medo e 

estranhamento – não só nos personagens da série animada, como 

também nos espectadores que os acompanham ao longo dos 

episódios – e, enfim, aos elementos de um espaço sígnico 

constituinte das personagens na minissérie. 

Ao se buscar amparo nas postulações de Benveniste, podemos 

dizer que a linguagem é a ferramenta de formação do sujeito. Kress e 

Van Leeuwen (2006), por sua vez, defendem as estruturas visuais 

enquanto semelhantes à arregimentação das estruturas linguísticas, 

por também serem canais expressivos de interpretações particulares, 

bem como serem constituintes das formas de interação social de seu 

enunciador. Desse modo, as escolhas de composição de uma imagem 

também seriam escolhas de significado, mas neste caso tais 

estruturas seriam expressas através da escolha entre as diferentes 

ferramentas de uso da imagem, o que afetará intimamente o 

significado aí imbricado. Por outro lado, ao considerarmos a 

metafunção ideacional no processo enunciativo imagético, faz-se 

necessário identificar os participantes e os processos representados, 

unidos pelo intermédio de um vetor, mostrando essa interação 

possível:  
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E, contudo, no contexto próprio à mídia televisiva da minissérie 

de animação, pode-se transpor este mesmo esquema para uma nova 

representação enunciativa, no qual se definiu como o arremate o 

gatilho enunciativo do jogo, no caso d’ O Segredo Além do Jardim a 

busca por superação e libertação a partir da personagem 

protagonista, o jovem Wirt4: o ator passa a espectador/personagem, 

posto que o personagem protagonista sirva de canal empático ao 

espectador do “mundo real”, em oposição ao construto simbólico que 

é o mundo da minissérie; o vetor passa a atuar através do canal de 

interação disponibilizado a este espectador/personagem, que irá 

fornecer ora momentos de liberdade, ora de limitação (fenômeno 

que irá influir diretamente na própria sensação de incômodo gerida 

pela minissérie); e a meta transforma-se no arremate do processo 

enunciativo, que legará, por intermédio do canal de interação, algo 

até então inaudito ou inesperado pelo espectador/personagem, 

culminando no desenlace da trama d’O Segredo Além do Jardim, e a 

resolução de seus principais conflitos dramáticos. 

Para se prosseguir na discussão acerca de uma possível 

linguagem emotiva agenciada pelo espaço narrativo n’O Segredo 

Além do Jardim, é necessário buscar-se a matriz teórica do objeto de 

                                                           
4
 Não afirmamos aqui que seu meio-irmão mais novo, Greg, também não seja um 

protagonista na história apresentada, mas acreditamos ocupar um lugar de menor 
destaque na carga dramática apresentada ao longo da minissérie, como se explicará 
com mais largueza de detalhes ainda neste trabalho. 
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análise aqui exposto. A semiótica pode colaborar com essa proposta, 

não somente mostrando a estrutura de uma linguagem do medo, 

mas também ajudando a ver o sentimento como um signo. Para 

tanto, vale resgatar a importância do enquadramento e do grau de 

articulação da própria imagem: segundo as postulações de Machado 

(1984), o enquadramento seria como o recorte de uma determinada 

realidade, que não define apenas o que será mostrado, mas 

principalmente o que não será exibido, em especial em nosso objeto 

de análise, no qual o efeito daquilo que não se revela é muito mais 

enriquecedor ao processo de validação da experiência subjetiva do 

espectador, em comparação ao que é apresentado “às claras” aos 

personagens da série, especialmente aos irmãos Wirt e Greg, seus 

protagonistas. 

Este enquadramento, ainda segundo Machado, permite uma 

falsa liberdade do olhar, pois não é possível controlar o 

enquadramento pelo simples fato de se tratar de uma mídia que 

propõe uma vivência de mundo no qual é exacerbado o caráter de 

objeto, como problema, como obstáculo, como algo a ser resolvido. 

Entretanto, nesse mundo o desafio também apresenta um caráter 

dominante, não interessando se certas coisas existem em algum lugar 

fora da realidade do Desconhecido (o Bosque de Edelwood), mas sim 

que se tornam um bom elemento motivador, independente de como 

são na realidade, pois no mundo codificado só é de interesse analítico 

a própria coisa codificada. 

Ao entrarem no Desconhecido, Wirt e Greg – em constante 

enfrentamento do próprio cenário à sua volta – encarnam muito bem 

esta questão, sempre questionando a possibilidade (ou não) da 

realidade à sua volta, especialmente Wirt, que a princípio se porta 

cético e descrente para com todas as manifestações insólitas do 

Desconhecido. E, contudo, mesmo que tenha de enfrentar criaturas 

inauditas (dentre elas uma mais figurativa, a temível “Fera” de 

Edelwood), é o próprio espaço físico do Desconhecido que irá 
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fornecer-lhe os subterfúgios para sua sobrevivência, através de 

desafios e personagens (que protagonizam com e antagonizam aos 

dois irmãos) reveladores da realidade por detrás do Bosque de 

Edelwood, da Fera – e, por fim, do próprio Desconhecido. 

Desta forma, pode-se enxergar o Desconhecido enquanto 

representação de uma mensagem sígnica, mensagem esta que 

provém dos coprotagonistas que, da mesma maneira que o os irmãos 

perdidos no Bosque de Edelwood, foram convocados para vencer 

suas próprias barreiras e alcançar a conclusão épica (ou trágica) de 

suas próprias jornadas. Resgatando mais uma vez o trabalho de 

Machado, temos que “o olho ‘vê’ inclusive imagens que não existem 

concretamente no mundo físico e ‘ignora’ outras que estão à sua 

frente, [...] essa é a sua única técnica operativa” (1984). 

O segundo episódio, intitulado “Problemas no festival da 

colheita” (Hard times at Huskin Bee, no original), no qual Wirt e Greg 

se encontram numa cidade povoada por estranhas criaturas com 

cabeça de abóboras com rostos entalhados, faz referência a uma 

velha tradição na Nova Inglaterra e em alguns países de tradição 

anglo-americana, certa celebração durante os festivais da colheita 

(época próxima ao Halloween, período coincidente com a trama d’O 

Segredo Além do Jardim), quando os agricultores descascavam o 

milho colhido e celebravam a fartura daquele ano com jogos e dança. 

Eventualmente, descobre-se que os habitantes da cidade de 

“Pottsfield” – rearranjo de potter’s field, um cemitério de indigentes 

para pequenos fazendeiros e proprietários de baixa renda – são todos 

esqueletos vivos, “fantasiados” com as cabeças de abóbora para o 

festival. O tema da morte e a associação “fim da vida” = “fim da 

colheita” aparece em diversos comentários, como quando um dos 

habitantes de Pottsfield pergunta a Wirt: “Rapaz, você não está um 

pouco adiantado? [...] É que [...] Parece que ainda não está pronto 

para se juntar a nós. [...] As pessoas não costumam passar por 
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Pottsfield” (FUNARO; MCHALE, 2014, ep.2)5. Ou quando Enoque6, 

“representante da Câmara de Comércio de Pottsfield” (2014, ep.2) (e 

espécie de líder/psicopompo dos habitantes da aldeia) comenta com 

Wirt, ao final do episódio: “Que colheita maravilhosa! Mas e você, 

tem certeza de que quer ir embora? [...] Heheh, vai se juntar a nós 

algum dia [...]” (2014, ep.2). 

No terceiro episódio, “Folias na escola” (Schooltown Follies, no 

original), faz referência a um tipo de show popular em cabarés e 

salões da Broadway, inspirados nos de Paris. A canção que Greg canta 

neste episódio (“Batatas e Melado”) para os animais 

antropomorfizados de alunos da Srta. Langtree foi inspirada – e 

possui certa similaridade com – pela canção de Shirley Temple do 

filme “A Pequena Órfã” (Curly Top, no original), intitulada “Animal 

Crackers in My Soup”. O estilo artístico representado na 

caracterização de Langtree, seu pai, e os animais presentes no 

episódio remonta à série de videocassetes “O Mundo de Richard 

Scarry” (The Busy World of Richard Scarry, no original), às ilustrações 

de Beatrix Potter e – especificamente no caso da Srta. Langtree – à 

Gibson Girl, o primeiro ideal de beleza feminina nos Estados Unidos, 

criada pelo artista Charles Dana Gibson. Nesse episódio, Beatriz deixa 

clara sua visão (confirmada nos episódios anteriores pelo próprio 

espectador) a respeito de Wirt, ao falar com Greg instantes antes de 

encontrarem a escola: “Greg, não quer ser mais parecido com seu 

irmão? Sempre obedecendo às ordens [...] Um bobão influenciável 

que precisa que os outros tomem decisões por ele. [...] Ele não tem a 

menor força de vontade [...]” (2014, ep.3). 

No quarto episódio d’O Segredo Além do Jardim, “Canções do 

Lampião Sombrio”, a canção do Assaltante (Highwayman Song, do 

original) é uma clara referência ao desenho animado Minnie the 

                                                           
5
 A abrevetura “ep” nas referências representa “episódio”. [Nota do Editor] 

6
 Uma possível referência a Enoque, personagem bíblico [...]. 
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Moocher, com Cab Calloway. Além do próprio Assaltante, as demais 

pessoas presentes na taberna do Lampião Sombrio não apenas dão a 

entender ser uma trupe de artistas itinerantes representando 

diversos personagens-tipo (Taverneira, Padeiro, Parteira, Mestre e 

Aprendiz, etc.), como tentam classificar Wirt em alguma categoria de 

personagem-tipo, primeiro como o Bobo (Bobão, na versão dublada, 

e Simple no original), para depois enquadrá-lo no tipo do jovem 

apaixonado: “Hahahah, então você não é o bobão que todos 

pensavam que fosse! [...] Você é o jovem apaixonado” (2014, p.4). 

Afinal, reconhecem em Wirt um “Peregrino”, “um viajante em uma 

jornada sagrada!”, “o mestre do seu próprio destino!”, “o herói da sua 

história!” (2014, p.4). Wirt na verdade não se encaixaria realmente 

em qualquer destes arquétipos – embora haja um mais próximo de 

sua natureza, o do Homem Comum (Everyman em língua inglesa), 

pois anseia por um “amor perdido” (a jovem Sara, apenas revelada 

no penúltimo episódio) e se envolve em várias proezas ao longo da 

viagem para reencontrar o seu caminho. Também nesse episódio a 

personagem da Taverneira revela (através, obviamente, de uma 

canção, bem ao estilo cartunesco de uma Betty Boop) um pouco mais 

da natureza da Fera, o antagonista central na trama d’O Segredo Além 

do Jardim: 

Todos conhecemos a Fera, peregrino [...] Ele 
espreita lá fora na escuridão, procurando os que 
longe de casa estão, esperando nunca lhes 
deixar voltar! [...] Pois quando você 
enfraquecer, como óleo ele vai te derreter e no 
lampião ele vai te fazer queimar! (2014, ep.4) 

O quinto episódio, intitulado “Amor Louco” (Mad Love no 

original) pode ser uma referência ao filme homônimo de 1935, e à 

expressão francesa amour fou, que significa uma paixão obsessiva ou 

incontrolável. O retrato pelo qual Quincy Endicott se apaixona tem 

uma impressionante semelhança com o “retrato Streatham”, uma 
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pintura a óleo de 1590 que, acredita-se, seja uma cópia do retrato de 

Lady Jane Grey, uma figura ilustre da nobreza inglesa do século XVI. 

Além disso, Endicott é um barão do chá (ou um conde, earl no inglês). 

E se ele assume o nome de Marguerite nos negócios, ele se tornaria 

um Earl Grey – nome dado a qualquer tipo de chá aromatizado com 

óleo essencial de bergamota, à base de chá preto ou com infusões 

aromatizadas de chá verde e chá branco. No começo do episódio, 

Beatrice diz que eles só precisam de duas moedas de um centavo 

para apanhar a barca e chegarem ao pasto de Adelaide, a “bruxa 

boa” que possivelmente pode levar as crianças de volta à casa – as 

moedas uma possível alusão à passagem para o Mundo dos Mortos 

na mitologia grega: duas moedas colocadas sobre os olhos do morto 

para pagar a taxa de Caronte, o barqueiro do Hades, e atravessar os 

rios Estige e Aqueronte. Endicott, em determinado momento, resgata 

o tema da Morte apresentado no segundo episódio, durante a caçada 

ao “fantasma”, dizendo “É, isso [...] Avante [...]! Para o [...] Abismo. 

Para nunca [...] Mais voltar!” (2014, ep.5). Além disso, há um curioso 

anacronismo nos ambientes relacionados a Endicott e Marguerite, 

apontado por Wirt a Beatriz: enquanto a parte da mansão de 

Endicott está organizada em um estilo elisabetano mais clássico e 

sóbrio, os aposentos de Marguerite são marcadamente identificados 

com a opulência e o luxo do rococó francês – tal interesse de Wirt por 

estilos tradicionais de arquitetura e decoração são confirmados por 

um livro sobre o assunto, encontrado em seu quarto no nono 

episódio da série. 

No sexto episódio, “Cantiga no Brejo dos Sapos”, a barca na 

qual Wirt, Greg e Beatriz viajam é chamada de “Barca dos Irmãos 

McLoughlin”, em referência aos irmãos McLoughlin que publicaram 

vários livros infantis entre 1828 e 1920. O título do episódio (Lullaby 

in Frogland, no original), combinado com os sapos em roupas 

extravagantes dentro da embarcação a vapor, possui alguma relação 

com o curta-metragem em stop-motion de Ladislas Starevich de 1922, 
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Les Grenouilles qui demandent un roi (“As rãs que queriam um rei”, 

em português), inspirado na fábula homônima de Esopo. A música 

que o sapo de Greg canta (Over the Garden Wall, no original) 

realmente prenuncia algumas das coisas que, futuramente, serão 

reveladas nos episódios subsequentes: as referências a um lago (onde 

Greg e Wirt caem no episódio 9) e uma alma sozinha (Wirt, 

evidentemente) que é “contente por livre estar” (a single soul [...] 

content to be slightly forlorn, “contente por estar ligeiramente 

perdida” em uma tradução mais precisa). Quando Wirt e Greg 

finalmente se encontram com a famigerada “Adelaide do Pasto”, 

descobrem que ela não é tanto uma “fada madrinha” quanto uma 

“bruxa do mal”, interessada em trocar o cérebro das crianças por lã 

para usá-los como seus lacaios obedientes. A relação de Adelaide 

com a costura (a presença notável de cordões, lã e tesoura em sua 

casa) possui alguma relação com Átropos, uma das três Moiras da 

mitologia grega, considerada a mais velha das três irmãs e conhecida 

como a “Inevitável” ou “Inflexível”, pois cortava o fio da vida dos 

mortais (novamente, o tema da Morte presente num outro contexto 

da trama). Além disso, Adelaide “derrete” quando exposta ao ar da 

noite, semelhante à Bruxa Malvada do Oeste no livro original de L. 

Frank Baum (mas esta derrete quando exposta à água), e ambas 

possuem um medo notável do escuro – além de uma suposta 

dedicação da bruxa à Fera de Edelwood, como se percebe por suas 

palavras ditas a Beatriz: “Eu obedeço ao que ele manda [...]A voz da 

noite, a Fera da escuridão eterna [...]!” (2014, ep.6). 

No sétimo episódio, “O Badalar da Sineta”, o nome da jovem 

amaldiçoada (Lorna) provavelmente vem do livro Lorna Doone: A 

Romance of Exmoor, do autor inglês Richard Doddridge Blackmore, 

publicado em 1869 (apesar das semelhanças com a obra inglesa 

pararem por aí). O episódio é repleto de pistas falsas sobre a 

identidade de Lorna (a verdadeira ameaça, antevista já na abertura 

dos episódios “organizando os ossos” de suas vítimas) e da 
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personagem de Tia Feitiços, em uma clara oposição à 

esperança/descrença envolvendo a personagem de Adelaide – que, 

curiosamente, é uma irmã de Feitiços. Aqui também um curioso 

anacronismo (ao menos se comparado à cronologia de Wirt e Greg, 

crianças de uma geração mais contemporânea): Lorna e Tia Feitiços 

são retratadas com trajes típicos das pinturas representando os 

julgamentos das bruxas de Salém. 

Tia Feitiços, a “bruxa boa”, após ver sua protegida Lorna 

libertada da maldição graças à iniciativa dos irmãos Wirt e Greg, 

alerta-os sobre a Fera: 

Parem, escutem! A Fera sente a presença de 
vocês! Está pronta para transformá-los em sua 
mata sombria – mas só se desistirem [...] 
Mantenham o coração e o espírito firmes, e 
estarão a salvo dela! Enfraqueçam, ou percam a 
esperança, e a vida de vocês irá para as mãos 
cruéis dela [...]. (2014, ep.7) 

Também nesse episódio vemos mais da personalidade (e 

influência) da personagem da Fera, em conversa íntima com o Senhor 

da Mata (cuja filha está à mercê dos caprichos da Fera). Esse diz “Eu 

não posso trocar a alma de crianças como se fossem dinheiro [...]!” 

(2014, ep.7), quando a Fera sugere trocar a vida dos irmãos Wirt e 

Greg pela de sua filha. Diante desta negativa, o vilão apenas afirma: 

“Toda esperança será perdida em breve. [...] Só tem a mim, só tem o 

meu jeito. Só existe a mata, e só existe a renúncia [...]” (2014, ep.7). 

No oitavo episódio da série, “Bebês na Mata” (Babes in the 

Wood, no original) é uma referência direta a uma antiga poesia 

infantil sobre duas crianças que se perdem na floresta (uma clara 

alusão à situação de Wirt e Greg) – e também é o nome de um curta 

da Disney, da série Silly Symphonies, que partilha e muito o estilo de 

desenho com os personagens da Cidade das Nuvens no episódio, 

além de traços similares com a série Alice Comedies, também da 
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Disney. A canção que introduz Greg aos moradores da Cidade das 

Nuvens (Forward, Oneiroi, no original) faz referência aos oneroi, a 

personificação dos sonhos na mitologia grega, filhos de Nyx (Noite), e 

irmãos de Hypnos (Sono) e Thanatos (Morte). Enquanto o título da 

canção se refere a eles como oneiroi, no entanto, a melodia os chama 

primeiro de querubins (Forward cherubs hear the song / A child's 

wishes call us on, do original). Além disso, o último verso da canção 

original (can we oneiroi act on men) soa distintamente similar a um 

“Amém”, indicando alguma relação com os hinos religiosos de 

tradição católica. O vilão que Greg enfrenta na Cidade das Nuvens, o 

Vento Norte, além de ser um personagem comumente antagônico em 

várias histórias infantis, é chamado de Bóreas na mitologia grega, um 

dos mais violentos dos Anemoi. Ao final do episódio, quando Greg 

decide tomar o lugar de seu irmão como “sacrifício” à Fera – como 

dito pela Rainha da Cidade das Nuvens após a batalha contra o Vento 

Norte, “Wirt não pode ir com você: ele está perdido. [...] Está vendo 

como a mata de Edelwood está crescendo em volta dele? A Fera já o 

dominou [...] O destino do Wirt está apenas nas mãos da Fera agora” 

(2014, ep.8 – grifo do autor)–, é possível ouvir um pouco melhor a 

canção da Fera neste episódio (indistintamente entoada ao longo de 

alguns episódios anteriores): 

Tra-lalala! Tra-lalala! 

Chop the wood to light the fire! / Cortar 
madeira pra acender o fogo! 

Tra-lalala! Tra-lalala! 

Tis it much that I require! / Pois eu preciso de 
um pouco! 

 

When the fog of life surrounds you, / Quando a 
vida te envolve, 
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When you think you've lost your way! / E você já 
se perdeu! 

Come with me inside the forest, / Venha para o 
meu bosque, 

Come with me and join the play! / Venha e faça 
como eu! 

 

Tra-lalala! Tra-lalala! 

Youth is such a fragile thing! / A juventude frágil 
é! 

Tra-lalala! Tra-lalala! 

A fragile thing is what it is! / Coisa frágil ela é! 
(2014, ep.8 – tradução do autor) 

No começo do nono e penúltimo episódio da série, “Entrando 

no Desconhecido” (cuja estrutura é um flashback que contextualiza 

como os irmãos se perderam e como se encontravam nas condições 

que os levaram ao “Desconhecido”), quando Greg está para sair de 

casa, é possível notar (como uma das decorações de Halloween na 

varanda) um esqueleto com uma abóbora decorada no lugar da 

cabeça (possível referência simbólica aos habitantes de Pottsfield). 

Também entendemos (ao menos para Wirt) a relação entre o 

“Desconhecido” e o desconhecido que o aguarda – por se arriscar 

entregar a sua declaração para Sara, no formato de uma fita cassete 

com “poesia e clarinete”. Também é possível notar a semelhança 

entre várias das fantasias na festa de Halloween e os habitantes 

presentes na Cidade das Nuvens. Além de esse episódio responder 

várias das questões em aberto lançadas nos anteriores, ele explica 

um pouco mais o título da série: o cemitério onde as crianças se 

encontram chama-se “Jardim Eterno”, e Wirt e Greg quase se afogam 

no lago após caírem para além do muro do cemitério (O Segredo 
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Além do Jardim, ou no original Beyond the Garden Wall – ambos 

fazem sentido assombroso após a cena apresentada). Além disso, 

uma das lápides (aquela atrás da qual Greg se esconde) apresenta 

parcialmente o nome de Quincy Endicott, do episódio 4 – o que lança 

a questão: na melhor das hipóteses, Endicott desapareceu e foi 

declarado morto, e aquela é uma sepultura simbólica; ou ele de fato 

já está morto, e ambos Endicott e Grey eram fantasmas de fato e 

efeito, o que dá mais peso à teoria de que o Desconhecido seja, 

decididamente, um espaço fora do Real, construído a partir do 

simbólico carregado por aqueles que ali se perdem. Ao final do 

episódio, quando o trem (possivelmente a primeira manifestação do 

Desconhecido, posto não seja muito realista haver uma linha de trem 

operacional num lugar como aquele) quase atropela Wirt e Greg, 

uma música popular norte-americana toca ao fundo, comparando o 

trem à morte: 

There's an old black train a-comin' / Tem um 
velho trem chegando 

Scraping 'long the iron. / Os trilhos a raspar. 

You don't need no ticket, boy. / Sem bilhete, 
meu rapaz. 

It'll take you in it's time… / Você pode 
embarcar… (2014, ep.9 – tradução do autor) 

Também compreendemos melhor a natureza introspectiva e 

pessimista de Wirt, posto esteja sofrendo de amor: “Não [...] Eu vou 

lamentar a minha tristeza”, “Na fita tem poesia e clarinete, Greg – 

poesia e clarinete! A Sara e o Jason Funderburker vão começar a 

namorar, e aí vão ouvir a fita, e aí vão sentar e ouvir e rir, e rir, e rir 

[...]!”, “A minha vida tá desmoronando ao meu redor!”, “Já era, é o 

nosso fim! [...] Mais uma vez você estragou a minha vida! [...] Ah, 
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você e o mala do seu pai! Estão sempre em cima de mim tentando 

me fazer entrar pra sua bandinha!” (2014, ep.9). 

No último episódio, “O Desconhecido”, a Fera delega a Greg 

três tarefas impossíveis, que são solucionadas com criatividade, jogos 

linguísticos e perspectiva forçada – elementos comuns em várias 

estórias infantis e contos de fadas. No episódio também é possível 

conhecer a verdade sobre as árvores de Edelwood (são as vítimas 

anteriores da Fera, que perderam as esperanças de reencontrar o 

caminho para fora do Desconhecido e viraram madeira para 

alimentar o lampião sombrio que contém a alma da Fera) e da real 

natureza da Fera – ainda que muito rapidamente, e curiosamente 

similar à figura folclórica de Herne o Caçador, citado pela primeira vez 

na peça shakespeariana As alegres comadres de Windsor, seu corpo 

um misto estranho de carne e madeira, sarapintado de brechas e 

falhas emulando rostos em sofrimento e dor. A música que a fera 

canta (Come wayward souls, do original) é uma versão “corrompida” 

da melodia Oh Holy Night, e deixa implícito que a “luz” e o 

esquecimento da “tristeza e medo” são obtidos apenas através da 

morte: 

Come wayward Souls, / Venham se abrigar, 

Who wander through the darkness, / Da 
escuridão lá fora 

There is a light for the lost and the meek. / Há 
uma luz para os perdidos infiéis. 

Sorrow and fear, / Tristeza e medo, 

Are easily forgotten, / São logo esquecidos, 

When you submit to the soil of the earth. / Se ao 
solo da terra você se entregar. (2014, ep.10 – 
tradução do autor) 
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Além disso, o fato de carregar seu espírito num objeto físico 

externo ao próprio corpo (o lampião sombrio) faz da Fera um ser 

análogo a vários outros da mitologia e folclore europeus, sendo assim 

uma espécie de Lich – como alertado pela fala desesperada do 

Senhor da Mata, quando finalmente compreende o que vem fazendo 

sob o jugo da Fera há tantos anos: “Não sabia disso! Não sabia que as 

árvores de Edelwood eram feitas assim!” (através da moagem da 

lenha amaldiçoada de Edelwood, criada a partir das “almas perdidas” 

vitimadas pela Fera), bem como de certa natureza diabólica adotada 

pela Fera, vivendo de acordos – a princípio com o Senhor da Mata, e 

(numa vã tentativa) com o próprio Wirt: “Pois bem [...] Talvez seja 

melhor fazermos um acordo. [...] Eu posso colocar o espírito dele no 

lampião. Enquanto a chama estiver acesa, ele viverá ali dentro. Aceite 

a missão do portador do lampião, ou veja o seu irmão perecer [...]” 

(2014, ep.10). 

Além disso, pode-se interpretar que, quando o Senhor da Mata 

sopra a chama do Lampião Negro (e “dissipa” a alma da Fera), o 

Desconhecido se desfaz, e as personagens voltam para a versão “real” 

de suas respectivas vidas, findo o solstício de outono e iniciado o 

inverno (representado pela neve que começa a cair). E, ao final da 

cena no hospital, é mostrado que o sapo de Greg ainda possui o 

brilho do sino mágico de Lorna (que ele engoliu no episódio 7), 

indicando que o Desconhecido não é tão fantástico e irreal quanto se 

supunha. 

Qual um espelho, o espaço do Desconhecido torna-se sígnico, 

pois reflete e refrata os elementos simbólicos do discurso suprimido 

pelos personagens que dele fazem parte. A maneira pela qual este 

espaço é representado, dentro deste viés da representação sígnica, 

enquanto agente de uma projeção de natureza simbólica, pode ser 
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compreendida a partir da presença dos irmãos Wirt e Greg e das 

ações por eles tomadas, através das escolhas realizadas ao longo da 

trama na busca por reencontrarem o caminho de casa – configurando 

assim o Desconhecido como uma espécie de zona umbral para todos 

que por ali transitam.  

Palavra de sentido tríplice, representando ora um espaço 

(liminar), ora a intensidade de um estímulo (visual) e a força pela qual 

ele será percebido (simbolicamente ou não), e finalmente ora a uma 

condição (de obscurecimento perverso) do próprio ser, enquanto 

sujeito, o umbral – a liminaridade constante do indivíduo entre o que 

lhe é conhecido e familiar e o Desconhecido (materializado no espaço 

físico de um bosque assustador e misterioso), entre a sensação de 

conforto e o senso de horror pessoal – configuram este caráter 

sígnico legado ao espaço dentro d’O Segredo Além do Jardim, em 

especial pelas múltiplas consonâncias especulares entre os 

personagens coadjuvantes e os espaços corporificados do 

Desconhecido onde se encontram, como já foi comprovado 

anteriormente. 

Este mesmo espaço, umbral aos personagens porque especular 

de toda carga subjetiva que carregam consigo para o Desconhecido, é 

um símbolo da transitividade e fratura que é a vida incompleta dos 

protagonistas (especialmente Wirt, vale ressaltar), em constante devir 

ao longo de sua jornada de autodescoberta e, de certa forma, 

redenção – para consigo mesmo, e para com o irmão Greg. O limiar 

entre a lei e o prazer, a lucidez e o delírio – e o inconsequente 

alheamento a partir destes pontos de conflito que irá motivar a 

atuação de Wirt até os últimos episódios da série, para enfim 

alcançar o arremate da trama: o pleno entendimento de seu papel 

como (meio) irmão mais velho, responsável pela segurança de Greg. 

Percebe-se, desta forma, o espaço em O Segredo Além do 

Jardim, dentro de sua atuação para com a figura de Wirt e Greg, 

enquanto uma representação sígnica daquilo que o enquadramento 
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feito pela trama, que oculta do espectador (e, por analogia, dos 

personagens) a verdade para que ele mesmo possa revelá-la, saindo 

assim do seu próprio umbral. Isto levará à possibilidade de 

abordagens de uma miríade de outros temas que são apenas 

sugeridos ao longo da trama, mas deixam entrever alguns dos 

aspectos mais perturbadores da rotina no Desconhecido, tais como: a 

morte, o abandono familiar, a miséria financeira, dentre outros. 

Como outras mídias similares de seu tempo, O Segredo Além 

do Jardim constrói seu discurso a partir da adoção e da reelaboração 

do perfil simbólico previamente legado aos personagens 

protagonistas, mas que será validado ou invertido conforme as ações 

que estes mesmos personagens adotarão a partir de sua jornada 

através do Desconhecido, culminando em um ponto de conflito 

máximo – no caso, o embate contra a Fera, e a consequente a 

liberdade conquistada não apenas por Wirt e Greg, mas por todos 

aqueles que se tornaram prisioneiros de seus próprios desconhecidos, 

apresentados ao longo dos episódios anteriores aos dois últimos, de 

encerramento.  

Desta forma, a projeção intersemiológica nos (e pelos) 

personagens possibilita uma leitura do espaço enquanto 

representação de uma mensagem sígnica, mensagem esta que 

provém dos protagonistas e dos demais personagens da história que, 

da mesma maneira que Wirt e Greg, foram convocados para um 

quadro simbólico que permita alcançar o arremate almejado. 

Resgatando uma última vez o trabalho de Machado, temos que o 

olho espectador é capaz de perceber imagens que não existem 

concretamente no mundo físico, ao mesmo tempo que seleciona e 

ignora outras imagens, à sua frente, como espécie de técnica 

operativa e seletiva de interpretar a realidade com a qual interage 

discursivamente. 

Este caráter capaz de transfigurar os signos vem a ser, 

justamente, o motivo pelo qual se legou uma capacidade especular 
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ao espaço d’O Segredo Além do Jardim, enquanto refletor do símbolo 

que o forma, e refrator deste mesmo símbolo que o transforma, 

consolidando assim uma operação de mudança nos fenômenos 

enunciativos apresentados ao longo da trama. Este signo compositor 

da jornada de Wirt e Greg existe, portanto, para remeter a alguma 

coisa fora de si, como representação de algo que não é dele próprio: 

daí a definição clássica de signo, “aquilo que está no lugar de alguma 

coisa”. E, contudo, ao longo da trama desta controversa e rica 

animação, essa mesma representação se dá de forma dupla e 

contraditória, pois os signos, ao mesmo tempo, servem para refletir e 

refratar, por intermédio da ambientação que o discurso enunciativo 

terá sobre o receptor deste enunciado, a realidade visada pela 

representação sígnica dos protagonistas no decorrer da história. Nas 

palavras de Tuan, 

seguramente, podemos supor que o medo da 
desorientação – de se perder – é universal. 
Antes de tudo, a criança pequena necessita 
sentir-se ancorada a um lugar seguro em que 
receba cuidados. Além da casa-base, o mundo é 
um lugar ameaçador e confuso: [...], a noite 
invade o interior da casa e faz com que até os 
objetos familiares pareçam estranhos. O medo 
da escuridão é mundial. A noite está povoada de 
todo tipo de seres maléficos. (2005, p.36) 

Tudo, enfim, torna à figura dos irmãos Wirt e Greg, ambos 

operando enquanto foco emissor daquilo que será refletido e 

refratado pelo espaço do Desconhecido, compondo os elementos 

mais representativos que validarão o discurso dentro deste espaço 

sígnico, a partir do fenômeno aqui defendido enquanto projeção 

intersemiológica do sujeito no espaço, constituindo-o desta forma 

enquanto um umbral arquetípico na trama da animação.  
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Eloísa Porto Braem (UERJ) 

Em Portugal Pequenino, obra de Maria Angelina e Raul 

Brandão, ilustrada na edição de 1970 pelo artista plástico Mário Dias, 

encontramos figuras como a Bruxa das Portelas ou Velha das Portelas, 

que dialogam intertextualmente com personagens tradicionais dos 

contos de fadas e até com personagens de obras para adultos como 

Os Lusíadas, de Camões. Além disso, tais personagens e as situações 

experimentadas por elas também contribuem para a problematização 

de questões como a violência contra os idosos, o descuido com o 

meio ambiente e a situação de Portugal na Europa no início do século 

XX. Essa personagem feminina, assim como o Russo, rapaz 

transgressor e perverso que a enfrenta, são descritas como 

“monstros humanos”, figuras que exibem “em sua existência mesma 

e em sua forma, não apenas uma violação das leis da sociedade, mas 

uma violação das leis da natureza” (FOUCAULT, 2001, p.69), 

horrorizando outras personagens e até o narrador. Essas personagens 

monstruosas e as situações de horror por elas vividas ou por elas 

impostas a outras personagens constituem o interesse desse 

trabalho, que também objetiva estabelecer alguns diálogos entre os 

textos de Maria Angelina e Raul Brandão, e a ilustração de Mário 

Dias. Durante o confronto entre o texto literário e o visual, avaliamos 

elementos cromáticos, topológicos, matéricos e eidéticos das 

imagens, seguindo as etapas de análise semiótica propostas por 

Oliveira (2004, 1995) e Buoro (2003), na construção de sentido. No 

cotejo, recorremos também à fortuna crítica da obra de Raul 

Brandão, que conta com nomes como de Matilde Araújo (1985), 

prefaciadora da edição de 1985, Maria João Reynaud (1985) e Vítor 

Viçoso (1999; 2000). Com isso, pretendemos contribuir para uma 



47 
 

compreensão mais ampla dessa obra portuguesa tão polêmica 

quanto rica, que é Portugal Pequenino. 

Segundo José Carlos Duarte Moura (2008), no livro Histórias e 

Superstições na Beira Baixa, em algumas regiões de Portugal, 

circulavam histórias sobre bruxas que se reuniam para traçar planos, 

trocar receitas de poções, filtros e venenos, efetuar feitiços e rituais 

em noites de luar, em portelas: pequenos portais, em encruzilhadas, 

que ligariam o mundo dos homens a outros mundos ou a infernos. 

Com base nessas histórias, por vezes, eram rotuladas de bruxas certas 

mulheres, principalmente idosas, que conhecessem ervas, chás e 

unguentos ou venenos.  

É o que ocorre em Portugal Pequenino
7
, narrativa de Maria 

Angelina e Raul Brandão, composta por várias histórias relacionadas a 

dois jovens, Russo e Pisca, os quais entram em embate com uma 

vizinha idosa, conhecida como Bruxa das Portelas ou Velha das 

Portelas, que tenta impedi-los de perseguir, capturar, torturar e matar 

animais. Enfeitiçados por essa Bruxa, os dois são forçados a 

peregrinar por diferentes espaços, presos em outros corpos e 

experimentando variadas sinas, sucessivamente metamorfoseados 

em seres da natureza: saltão, grilo, ave, gota, marão, seixo etc., 

alguns perseguidos pelos jovens antes de serem enfeitiçados. Essas 

peregrinações, para a estudiosa da obra de Raul Brandão, Maria João 

Reynaud, fazem de PP uma aventura gnosiológica, que “resulta da 

redução de um projeto muito antigo e ambicioso” (1995), de Raul 

Brandão de produzir “uma série de obras sobre A Vida Humilde do 

Povo Português”. 

Textos como esse dialogam com uma tradição maravilhosa 

ancestral, derivada da busca de compreensão a eventos espantosos 

ou inexplicáveis racionalmente, encontrados em histórias da cultura 

                                                           
7
 Nesse artigo as menções a esse título serão escritas como PP, inclusive, nas 

referências. [Nota do Editor] 
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popular, lendas e mitos, ligados a religiosidades e culturas das mais 

variadas, muitas pré-cristãs ou pagãs cristianizadas, como mostra o 

historiador francês Jacques Le Goff (1990). Por isso, o narrador do 

maravilhoso naturaliza o sobrenatural, interpenetrando o ordinário e 

o extraordinário, este aceito sem explicações racionais, como ressalta 

Roas, diferentemente do que ocorre em narrativas que exploram o 

fantástico (ou metaempírico), evento extraordinário que causa 

hesitação contínua, ainda que também sem explicação racional; ou o 

estranho, evento extraordinário que é explicado racionalmente em 

algum momento da obra. Já em manifestações do maravilhoso, o 

evento insólito surge como parte de uma revelação, uma aparição ou 

até um milagre (2001), este último não aplicável a PP. 

Dentro dessa perspectiva, em PP, a aparição da bruxa, a 

maldição que lança sobre os jovens e as sucessivas metamorfoses por 

eles enfrentadas, mais que meros castigos, podem funcionar como 

revelações ou etapas de uma espécie de “método de redenção”, 

encontrados em muitas narrativas maravilhosas, segundo a estudiosa 

de literatura Regina Michelli (2015). Inclusive, nessas etapas de 

expiação, notamos muito do culto a imagens crepusculares e do 

“fascínio da decadência”, encontrados na maior parte das obras de 

Raul Brandão, como defende o estudioso da obra finissecular 

portuguesa Vítor Viçoso (1995). Por outro lado, a possibilidade de 

redenção das figuras amaldiçoadas e até da Bruxa amaldiçoadora 

remetem ao que Viçoso chama de contradecadentes “sinais de 

regeneracionismo vitalista” (1995), realçando as duas faces do 

binômio decadência/regeneração, que marcam a cultura portuguesa 

entre o fim do século XIX e o início do século XX. 

Em suma, para ensinar lições de alteridade aos jovens 

perversamente curiosos, a Bruxa os transfigura em elementos da 

natureza: “o dedo (da Bruxa) o ameaça, a esconjurá-lo, e lhe parece 

uma tranca à medida que ele mingua, cada vez mais pequeno, 

transformando-se não sabe em quê” (1970, p.23). Com isso, a mulher 
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coloca os meninos no lugar de variados entes naturais, para que 

passem a entendê-los melhor, a identificar-se com eles e a respeitá-

los, preferencialmente. Aliás, se considerarmos as estratégias que 

Russo usa para controlar a natureza – como simpatias, poções e 

cantigas populares de encantar – “Grilinho sai sai / Que morreu teu 

pai / Com uma faca de estopa / Que se mete por trás e sai por a 

boca” (1970, p.15), parece que a Velha pratica mesmo é o ditado 

popular do “feitiço contra feiticeiro”, para que Russo sinta o terror 

que impôs a animais menores: "Primeiro serás saltão. E depois, cada 

ano, as andorinhas dirão em que bicho te tornarás. Hás de ter 

saudade da tua casa e dos teus amigos, hás-de ser penedo no Marão 

e bicho na Serra da Estrela. Hás de saber o que é vida” (1970, p.23). 

Numa perspectiva mais ampla, essas aparições, encantamentos, 

maldições e metamorfoses, problematizadas pelo narrador, inclusive, 

poderiam visar à provocação de reflexões, revelações e mudanças de 

comportamento até no leitor. 

O poder da palavra sobre a natureza, nesse conto maravilhoso 

moderno, não se restringe à Bruxa; Russo e Pisca também usam 

cantigas e conhecimentos populares para tentar controlar elementos 

do meio ambiente, mas claro que o poder da Bruxa experiente é 

maior do que o dos jovens, até porque ela conta com a cumplicidade 

da natureza no fragmento anterior, enquanto os jovens se colocam 

como oponentes dos animais, contra eles travando uma espécie de 

guerra a princípio: “Éramos todos ferozes [...] Aganta! Mata! E rotos, 

os bolsos cheios de pedras, o olho cheio de ferocidade espreitando 

[...] Mata tudo que aparecer na selva” (1970, p.185-186). Assim, 

enquanto Russo usa cantigas para enfeitiçar e capturar animais ao 

início da narrativa, a Bruxa usa para se defender, salvar a natureza e 

educar os jovens; Pisca usa, ao fim, “Caracol, caracol [...] Deita os 

corninhos ao sol” (1970, p.191), para encontrar meios e seres-aliados 

que pudessem ajudá-la a anular o feitiço da Bruxa, para salvar a si e 

ao seu companheiro, o Russo. 
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O castigo ou processo de redenção imposto pela Bruxa das 

Portelas parece motivado pelos sucessivos atos de desrespeito do 

Russo (e da Pisca) aos pais, à mulher idosa, aos vizinhos e aos 

animais: 

Agora, prepara-se para deitar abaixo o ninho das 
andorinhas e, como o pai lhe traz vigiado, o 
Russo e mais a Pisca passam a espreitar o beiral 
da velha das Portelas. 

[...] a velha espreita da janela, e eles têm-lhe 
medo porque passa por bruxa. – Tem novelos. 
[...] 

– Ó velha da caixa de rapé! –E deitam a fugir 

para o monte. (1970, p.21) 

Russo reproduz preconceitos e misoginia de uma cultura 

ocidental cristã, historicamente avessa à velhice, que transforma a 

imagem da mulher, sobretudo da idosa, em bruxa, perseguida 

durante séculos na Europa cristã. 

Como as Parcas latinas e as Moiras gregas (MICHELLI, 2015), 

velhas responsáveis pelos fios dos destinos humanos na mitologia 

clássica, a Velha das Portelas também tem novelos e poderes e 

interfere em destinos de personagens em PP. Entretanto, 

diferentemente daquelas divindades greco-latinas não-maniqueístas, 

que dão morte e sofrimento, mas também dão vidas e dons, a Bruxa 

das Portelas – num primeiro momento mais próxima da figura 

feminina demonizada pela cultura cristã – horrenda, velha, cruel, 

castigada pela vida, transfere suas propriedades negativas aos seus 

amaldiçoados, oposta à fada e oposta à imagem divinizada da Virgem 

Maria cristã: “Virgem Maria representa tudo o que é belo e puro, mas 

não o que é ligado à destrutividade, à bruxaria e à animalidade, [...] 

que é projetado na mulher, o que deu vazão às perseguições das 
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bruxas”, segundo a pesquisadora e escritora alemã Marie-Louise Von 

Franz (1985, p.90; 134). 

Ao tentar redimir Russo (e Pisca), desviando-o(s) da incessante 

busca perversa por satisfazer caprichos à custa do sofrimento alheio, 

a Velha das Portelas revela uma finalidade pedagógica, revela-se uma 

espécie de Bruxa-pedagoga: “Vais aprender a sofrer! [...] Hás de saber 

o que é a vida.” (1970, p.22-23). A imagem demonizada da bruxa, no 

ocidente, além de associada à figura feminina de madrastas e idosas, 

foi também muito associada à da professora, que moldava 

comportamentos a partir de valores de um determinado contexto ou 

de um determinado grupo, por vezes usando castigos os mais 

variados, como faz a Bruxa em PP.  

Problematizando essas condutas do Russo, da Pisca, da Bruxa e 

de outras personagens, bem como tantas mazelas enfrentadas por 

membros de classes menos abastadas, o narrador também visa a 

mudanças de comportamento até nos leitores, a partir de reflexões 

críticas sobre a sociedade e as relações humanas. Para isso, são 

abordadas, na narrativa, jornadas de trabalho duras, exploração de 

trabalhadores rurais, baixos salários pagos por empregadores 

opressores, subemprego e desemprego, miséria, desrespeito e 

exploração a idosos, crianças e mulheres, entre outras questões, que 

remetem a tantas dificuldades sociais e situações enfrentadas em 

Portugal e em outras nações de então. 

Com isso, como defende a estudiosa de literatura Jacqueline 

Held (1980), notamos que o maravilhoso pode se estabelecer a partir 

de eventos próximos do real ou do cotidiano, muitos inclusive 

criticados para problematizar comportamentos, costumes, hábitos ou 

tradições populares de diferentes regiões. É o que faz o narrador de 

PP, enquanto aborda situações protagonizadas em várias regiões de 

Portugal por Russo e Pisca transformados. Desta forma, contribui 

para preparar “psicologicamente os leitores para enfrentarem dores e 

sofrimentos da vida”, de acordo com a estudiosa de literatura Nelly 
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Novaes Coelho (1991, p.264-265), numa literatura “que parte do real 

e nele introduz o imaginário ou a fantasia, anulando os limites entre 

um e outro” (1991, p.165-166), inserindo o insólito no cotidiano, por 

vezes em busca de problematizar ou abolir visões polares e 

maniqueístas. É o que se nota em PP, já que os jovens protagonistas, 

ao fim da narrativa, ganham uma oportunidade de se redimirem, e a 

imagem da Velha Bruxa antagonista vai sendo desconstruída. 

Assim, os propósitos didático-pedagógicos da Bruxa e do 

narrador são inegáveis em PP, essa obra dedicada a crianças e jovens: 

“Para os filhos dos outros” (1970, p.7, dedicatória) pelos próprios 

autores, que não tiveram filhos, salvo sua obra literária. 

Por outro lado, em PP, não encontramos a linguagem 

açucarada, nem as “coisas meigas” (ZIMMERMANN, 2010, p.160) que 

aparecem em muitas obras para crianças, seguindo o senso comum 

do que seria adequado ou não para a infância. Ao contrário, em PP, 

muita violência e horror são veiculados e podem ser experimentados 

pelo leitor, inclusive infantil e juvenil, como lembra a prefaciadora 

Matilde Araújo: “Em Portugal Pequenino, Raul Brandão esquece-se 

do pequeno leitor e amargura-se” (1985, p.11). Aliás, como diria a 

estudiosa de literatura e ilustração Anelise Zimmermann, uma 

linguagem adocicada e “coisas meigas, quando são encontradas em 

livros infantis, foram ali colocadas para atrair a atenção dos adultos” 

(2010, p.160), por razões mercadológicas, as quais podem contribuir 

até para o desinteresse de jovens e crianças pela leitura literária, 

entre outros problemas que podem causar no desenvolvimento de 

habilidades ligadas à leitura e à interpretação. 

Além de não açucarar a linguagem, nem simplificar as 

abordagens temáticas, PP ainda estabelece vários diálogos com obras 

da tradição literária, atualmente muito veiculadas para crianças – 

como Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho etc., várias vindas da 

tradição oral e originalmente nem sempre voltadas/veiculadas 

apenas a um público infantil – mas também dialoga com produções 
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para adultos, como Os Lusíadas e a restante obra de Brandão. Ou 

seja, PP “conversa tanto com crianças, quanto com adultos, 

permitindo que ambos se encontrem em um mesmo livro” (2010, 

p.160). Isso porque uma obra artística (literária ou visual) pode ser 

recebida em diferentes níveis, como uma “chave que abre muitas 

portas”, proporcionando diversas interpretações e experiências 

humanas, através de (re)criações de variadas emoções (inclusive da 

infância) de escritores, ilustradores e leitores (2010, p.160-161).  

Exemplos dessa intertextualidade encontramos em várias 

passagens moralizantes, como as já mencionadas metamorfoses e 

antropomorfismos, o que se vê em:  

talvez atrás de algum tronco nos fosse aparecer 
aquele lobo disfarçado em velha, com o lenço 
na cabeça que um dia tinha querido comer a 
menina Chapeuzinho Vermelho [...] – Avó, para 
que tem uma boca tão grande? – Para te comer! 
(1970, p.185)  

No fragmento, o narrador dialoga com uma passagem do 

conhecido conto maravilhoso Chapeuzinho Vermelho, o qual tem 

como antagonista o animal travestido em velha, que ameaça a jovem 

desprotegida e que, por isso, na versão dos irmãos Grimm, no século 

XIX, será punido/morto pelo caçador, este apresentado como homem 

justo e poderoso. Muitas dessas perspectivas são invertidas em PP, já 

que a princípio os animais e a Velha é que são as vítimas do homem: 

o Russo poderoso será punido pela Bruxa das Portelas e pelos 

animais empoderados, tendo o humano que passar a buscar sua 

redenção. 

Mais um resumido exemplo da intertextualidade poderia ser o 

paralelo entre PP e Os Lusíadas, de Camões, na perspectiva de 

diminuição ou amesquinhamento da nação portuguesa novecentista, 

iniciada com o título da obra (Portugal Pequenino) e estabelecida 

entre personagens como a Velha das Portelas e o Velho do Restelo 
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camoniano; ou o Russo conquistador e o Gama; o Russo Marão 

sofredor e o Adamastor; o Russo grilo e o “bicho da terra tão 

pequeno” camoniano (CAMÕES, 1975, p.95). 

A Velha das Portelas, à semelhança do Velho do Restelo 

camoniano, é, ao mesmo tempo, denunciadora de mazelas e vícios 

humanos, mas também reacionária e avessa às conquistas 

pretendidas pelos jovens destemidos. Do mesmo modo, Russo, a 

princípio conquistador como o Gama, metamorfoseia-se no “bicho da 

terra tão pequeno” (como em “Memórias de um grilo”) e em 

Adamastor-Marão, representando também as mudanças na pátria 

decadente. Como diria o estudioso da obra de Raul Brandão, Vítor 

Viçoso, tais personagens parecem “herdeiras dum império defunto” 

(1999, p.39) ou frutos da decadência e de uma visão crepuscular que 

toma conta de gerações de artistas portugueses entre o fim do século 

XIX e o início do XX. 

Entretanto, a figura feminina da Velha das Portelas se 

transforma, em alguns momentos da narrativa, naquela Bruxa que 

recusa a condição “de ser finito e é possuída por um impulso de 

expandir as dimensões”, de que nos fala a pesquisadora e escritora 

alemã Marie-Louise Von Franz (1985, p.275), como ocorre na 

passagem:  

Sorrateiro (Russo), tira da porta a pedra que 
serve de degrau. Depois com uma cana deita os 
ninhos abaixo. [...] 

Sai a velha com o cabo de vassoura em riste, 
põe o pé no sítio do costume, falta-lhe o degrau 
e bate com o nariz no chão. Ri-se o Russo com a 
alegria da maldade triunfante, ergue-se a velha 
e diz de repente, transfigurada: – Vais aprender 
a sofrer! – E apontando um dedo enorme: 

Formiga rabiga, 
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Aranha, aranhão, 

E bicho bichão, 

Sapo, sapão, 

Tu venhas a ser! 

Logo o quintal da bruxa lhe parece imenso – 
logo de boca aberta avançam para ele, ao 
mesmo tempo que a velha, o gato, a cobra e a 
toupeira, que estavam escondidos no silvado, 
debaixo da terra ou no forno, e dizem a uma:  

Tu venhas a ser / Para te morder! [...] 

E grilo no lar, / Para te devorar” (1970, p.22-23) 

Vários elementos contribuem para a expansão do poder da 

Bruxa no fragmento, como a associação da imagem da Velha a bichos 

agoureiros e predadores ("de boca aberta avançam o gato, a cobra e 

a toupeira, que estavam escondidos no silvado”), o que a torna mais 

assustadora. No fragmento, além da amplificação do seu poder, 

observamos que a Bruxa empodera esses entes naturais, antes 

ameaçados pelo humano, mas que passam a decidir sobre os 

destinos e as transmutações de Russo e Pisca. Esses seres expandem 

o poder da Bruxa e o mistério em relação a ela, justificando o fato de 

a maioria das personagens da obra temerem a Velha ou dela se 

afastarem: “Não ensino (diz o Caracol) a ninguém o caminho. Quanto 

ao que se passa dentro daquela casa, é terrível [...]” (1970, p.191). 

Esse horror que muitos demonstram pela Bruxa das Portelas, além da 

misoginia e do preconceito contra os idosos, pode revelar também o 

medo da velhice ou do envelhecimento e o medo de ter que 

enfrentar a doença, a morte, a solidão e a miséria que essa idosa 

representa na obra. No fragmento, o encolhimento dos jovens 

também contribui para ampliar o poder da idosa e as dimensões do 

seu espaço, como ocorre em O Pequeno Polegar e em tantos contos, 
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em que figuras humanas aparecem metamorfoseadas em seres 

mesquinhos ou repugnantes: sapos, grilos etc.  

As mutações por encantamentos (bruxarias, poções, feitiços ou 

maldições), além de ampliarem o poder da Bruxa, aprisionando 

personagens a aparências animalizadas, decrépitas ou impróprias, 

más sinas e a espaços hostis, visam à busca de redenção, como já 

dissemos, através de sacrifícios e provações. Nesses casos, a figura 

amaldiçoadora da Bruxa, de forma ambivalente, pode se tornar 

também a figura redentora e redimida, desde que o amaldiçoado 

supere todas as provações e cumpra à risca todas as tarefas que lhe 

são prescritas, obedecendo a prazos, etapas, passos e a todas as 

exigências estipuladas, mesmo que após sucessivos insucessos, os 

quais podem adiar indefinidas vezes a redenção (MICHELLI, 2015). 

Segundo Marie-Louise Von Franz, a figura da bruxa é ligada ao 

arquétipo feminino da mãe/educadora, como vimos, que pode se 

desmembrar em outras figuras: “a bruxa, a mãe diabólica, a velha 

sábia e a deusa que representa a fertilidade” (1985, p.40), inclusive, 

em manifestações ora mais benfazejas e positivas, como em fadas; 

ora mais ameaçadoras, tenebrosas ou vingativas. A Bruxa das Portelas 

de PP se constrói como uma personagem ambivalente, entre esses 

dois polos. É a “velha sábia”, mas que castiga, reprime e pune os 

desvios de comportamento dos jovens, como a “mãe diabólica”, 

ainda que com o propósito de redimi-los ou sensibilizá-los para a 

situação dos seres oprimidos. Por outro lado, é temida pelos animais 

e humanos, mas vinga e protege os seres torturados. Como muitas 

personagens assustadoras de contos maravilhosos (sacis, curupiras, 

gnomos, duendes), a Bruxa das Portelas se comporta como guardiã e 

protetora da natureza, a princípio, defendendo animais e oprimidos. 

Em PP, essa “substituição da ordem conhecida da legalidade 

cotidiana (mundo dominado pela razão)” (FURTADO, 1980, p.19-20) 

por um universo maravilhoso introduz “terrores (imaginários)” no 

mundo convencional, seja pelas ações da Bruxa ou, antes, pelas ações 
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destrutivas do Russo e de outras personagens. Relatadas pelo 

narrador num misto de horror e deleite, essas ações são usadas para 

criticar, desestabilizar ou ameaçar valores, instituições, costumes ou 

práticas daquelas personagens, como ensina o estudioso de literatura 

Filipe Furtado: “Não é um outro universo que se ergue face ao 

espaço, é o nosso que, paradoxalmente, se metamorfoseia, apodrece 

e se torna outro” (1980, p.19-20). Dentro dessa perspectiva, o jovem 

usa seu vigor em PP para destruir, oprimir e perseguir, inclusive 

animais indefesos e uma mulher fragilizada pela velhice – época que 

pode trazer doenças, limitações, saudade etc.. Claro que a Velha 

também atua de forma violenta e autoritária em algumas de suas 

reações.  

Entretanto, mesmo diante de personagens violentos e cenários 

decadentes, que revelam valores, instituições, costumes e práticas 

problemáticas na obra, o narrador não descarta a possibilidade de 

transformação dessa sociedade, a partir de uma desejável (ainda que 

duvidosa) redenção-humanização de Russo e Pisca ao fim das 

transmutações. É o que percebemos em passagens como a em que 

Pisca apela à Bruxa: “Eu não quero ser bicho!” (1970, p.197); ou 

quando Russo se preocupa com a vida da companheira: “Meu Deus, 

salvai-a a ela (Pisca)!”, afirmação que leva o narrador a enfatizar que 

Russo “pela primeira vez deixa de pensar em si” (1970, p.211). 

A Bruxa das Portelas apresenta também mais algumas 

especificidades, que podem ser consideradas a partir de sua 

ilustração. A primeira publicação ilustrada de PP traz desenhos de 

Carlos Carneiro (1929), e a publicação mais recente (1985) apresenta 

ilustrações do artista plástico Antônio Pimentel, o qual não desenha a 

Bruxa. Nesse intervalo de tempo, publica-se também uma edição 

ilustrada por Mário Dias (1970), na qual encontramos um desenho 

para o segundo capítulo de PP, “A Bruxa das Portelas” (Figura 1), que 

agora comentaremos. Além de especificar e detalhar a personagem 

literária construída por Maria Angelina e Raul Brandão, portanto 
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também dialogando com configurações tradicionais da bruxa, a 

ilustração de Mário Dias amplia as possibilidades de debate sobre 

essa figura feminina na obra. 

 

A BRUXA DAS PORTELAS, ILUSTRAÇÃO DE MÁRIO DIAS (1970, p.22) 

É importante lembrar que obras literárias e obras visuais nem 

sempre se reiteram num livro ilustrado, suas relações podem ser bem 

mais complexas e diversificadas. Por vezes, uma visa à maior 

elaboração da outra ou especificação, ampliação, extensão, 

complementação; ou o texto literário e o visual podem se alternar na 

função de contar uma história, como também podem até se 

contrapor em suas propostas ou se desviar um do outro, entre tantas 

possibilidades demonstradas pelas estudiosas de literatura e 

ilustração Maria Nikolajeva e Carole Scott (2011). 

Sobre a interpretação de uma obra artística visual, a estudiosa 

Amélia Buoro (2003), em seu livro Olhos que pintam, seguindo 

ensinamentos de Ana Oliveira (2004), mostra a relevância de 

considerarmos as várias dimensões de um texto visual, para uma 

construção de sentido mais plena. Nessa perspectiva, a pesquisadora 
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defende que devemos observar desde a dimensão matérica 

(materiais usados e efeitos de sentido que podem suscitar) na obra, 

até a topológica: organização espacial dos elementos cromáticos e 

eidéticos, como posições e orientações de figuras em planos 

alto/baixo, superior/inferior, margem/centro. As relações entre as 

cores na obra, suas oposições, complementaridades, contrastes, 

brilhos, pureza ou gradações tonais, a incidência da luz sobre objetos 

e seus entornos, provocando percepções opacas ou brilhantes, claras 

ou escuras, também contribuem para a construção de sentidos. Deve-

se atentar até para as trajetórias das linhas: verticais ou horizontais, 

perpendiculares ou diagonais, retas ou curvas, angulares ou 

arredondadas, côncavas ou convexas, longas ou curtas, que 

segmentam espaços, constroem formas, definem direções e 

configuram cada elemento da obra, compondo cenas e visões 

precisas ou imprecisas. Tudo isso “provoca efeitos de sentido das 

mais variadas naturezas no sujeito leitor”, contribuindo para a 

compreensão das imagens e suas possíveis mensagens (BUORO, 

2003, p.134). 

O desenho de Mário Dias (1970, p.22) detalha as características 

da Velha das Portelas e materializa elementos de um hibridismo 

monstruoso, de modo que a figura exiba, “em sua existência mesma 

e em sua forma, não apenas uma violação das leis da sociedade, mas 

uma violação das leis da natureza” (FOUCAULT, 2001, p.69). Nessa 

perspectiva, a figura central da ilustração se mostra desconforme, 

desproporcional na aparência e nos gestos impiedosos. Para isso, 

essa obra visual privilegia o momento em que a Bruxa pune Russo 

com severidade: “o dedo (da Bruxa) o ameaça, a esconjurá-lo” (1970, 

p.23). 

Na caracterização da Bruxa das Portelas no desenho, notamos 

a exploração expressiva de alguns elementos atribuídos à imagem do 

monstro e da bruxa tradicional, como a gigantesca vassoura tortuosa 

e as unhas pontiagudas como garras animalescas, saindo de mãos 
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enormes, penduradas em braços que se alongariam praticamente até 

os pés. Entretanto, os usos que Mário Dias dá a alguns desses 

elementos também são diferentes dos tradicionais. 

Os contos tradicionais costumam recontextualizar e 

ressignificar elementos utilizados nas atividades domésticas, deixadas 

a cargo da mulher durante muito tempo na História do Ocidente, de 

modo que esses objetos, usados no trato da casa, ganham uma 

utilidade mágica e perturbadora, como a vassoura, as ervas e 

caldeirões, elementos ligados à limpeza doméstica ou à culinária, que 

se convertem em poções, filtros mágicos, meios de transporte e 

armas para combates. O uso que Mário Dias dá a tais elementos no 

desenho é diferente do uso cotidiano, mas também difere do uso que 

bruxas costumam fazer deles em histórias da tradição maravilhosa. 

A utilização que a Bruxa das Portelas faz da sua tortuosa 

vassoura enorme e das suas alongadas garras na ilustração, bem 

como a postura que a Velha assume são ambíguos, validando tanto a 

possibilidade de se tratar de uma bruxa monstruosa, como também 

apenas de uma velha contrariada. Se nos colocarmos no lugar da 

Bruxa, ela se posiciona à direita (“lado do defensor”), comportando-

se como uma advogada de defesa ou justiceira e tem o dedo 

esquerdo indicador – “dedo do juízo, da decisão”, segundo crenças 

populares – apontado para a esquerda dela, “direção do Inferno” na 

Bíblia, onde estariam os condenados, como lembram os estudiosos 

de cultura Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (2001). Tudo é 

compatível com o momento em que a Bruxa lança a maldição sobre o 

jovem, condenando-o à primeira metamorfose. 

O corpo todo da Bruxa é desproporcional, com partes 

enormes: ombros, tronco, braços, mãos, dedos e cabeça, opostas a 

partes bem pequenas, como pernas e pescoço. Aliás, o braço que 

segura a vassoura, se fosse esticado, ultrapassaria o pé, já que o 

cotovelo chega quase ao joelho da curta perna da Velha. E grande 
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parte da face se encontra encaixada no peito da Bruxa, estando o 

ombro na direção da orelha da figura. 

Além disso, poucas formas são retilíneas no desenho, quase 

tudo é irregular, sinuoso ou angular e as linhas de expressão facial e 

corporal da Bruxa apontam para baixo, indicando indisposição, mau 

humor, raiva ou amargura. Os enormes olhos fundos e sombrios, 

marcados por uma grande ruga no centro da testa, ladeados por 

sobrancelhas cerradas e muitas rugas fundas e escuras puxam toda a 

expressão facial para baixo. O interior sombrio da enorme boca 

curvada para baixo acentua a raiva e a amargura dela.  

A mulher, como um todo, difere da imagem natural e 

socialmente aceita (ou convencionada e imposta) como feminina, 

com garras pontiagudas saindo de dedos longos e enrugados, como já 

dissemos, mãos enormes, braços compridos, quase ao longo todo do 

retângulo que resulta do somatório do enorme tronco com diminutos 

membros inferiores em uma desgrenhada bata mal cortada, escura e 

fechada, da qual sobressai um estranho pé esquerdo para fora de um 

calçado avariado. Tal avaria parece compatível com a cena em que a 

velha cai “com o nariz no chão”, depois que Russo “tira da porta a 

pedra que serve de degrau” (1970, p.22). Nada é compatível com a 

feminilidade do senso comum, já que no corpo dela se alternam 

partes embrutecidas a partes mais envelhecidas, doentes ou 

avariadas, como o pé descalço. 

A vassoura enorme e sinuosa aparece em destaque à esquerda 

da figura feminina, mas é segurada como um bastão, cajado ou cetro, 

os quais costumam representar armas mágicas para “apoio, defesa e 

guia” de tutores ou mestres com autoridade e poder intelectual ou 

espiritual de comando em histórias da tradição, ainda segundo 

Chevalier e Gheerbrant (2001), simbolizando ao mesmo tempo 

sabedoria-credibilidade, mas também fragilidade física. Assim, na 

ilustração, a vassoura pode representar, além do simples utensílio 

doméstico, tanto um instrumento de malefícios e montaria da Bruxa, 
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como também uma ferramenta de apoio, proteção e poder sagrado, 

já que a varredura era considerada prática sagrada purificadora (de 

varrer o mal) em muitas culturas europeias (2001). 

A exploração das contracores branco e preto – extremidades da 

gama cromática – entremeadas com tons de cinza, mais que a 

limitação de recursos, materiais e técnicas tipográficas na época, 

revela a conversão dessas limitações em possibilidades expressivas, 

de modo a ampliar a obscuridade da imagem da Bruxa-Velha, 

representada em tons escuros, tornada mais soturna e misteriosa 

que as outras ilustrações do livro. Assim, o desenho contrasta a 

luminosidade exterior com a figura sombria da Bruxa e com a 

escuridão interior da casa, notada em frestas atrás da figura feminina. 

Luz e ausência de luz contrastam o visível e o invisível, acentuando o 

mistério e sugerindo possibilidades tenebrosas ligadas à intimidade 

da figura feminina em seu refúgio. 

O quintal da bruxa, na ilustração, iluminado e visível, mas vazio, 

sem flores ou árvores frondosas, apenas com escassa vegetação 

rasteira e seca, perpetua o inverno que o primeiro capítulo da obra 

literária despede: “O tempo amornou. Mas falta a este azul qualquer 

coisa para entrarmos na primavera [...] De repente, através da cortina 

vaporosa, ouve-se uma chiada. [...] Chegaram as andorinhas!” (1970, 

p.10). Ao contrário do cenário invernoso da ilustração da Bruxa, 

“Março” – primeiro capítulo de PP – como vemos no fragmento, 

apresenta já cenas e cenários literários coloridos e movimentados, 

com ilustrações de flores, pássaros acasalando ou chocando em 

ninhos, árvores frondosas e frutos apetitosos, bem como homens 

cobiçando/caçando esses animais e frutos. 

Volumosa e imponente, como um urso que acorda da 

hibernação “a velha passou o inverno gelado e triste à espera, [...] a 

velha estremece e vem à varanda quando as andorinhas traçam no 

azul riscos sobre a casa” (1970, p.10), em destaque ao centro da 

ilustração, a Bruxa das Portelas tem quase as dimensões da porta, o 
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que deixa sua presença mais marcante, além de demonstrar solidez e 

certo poder. Retangular e maciça, à frente da sua porta, a própria 

Velha parece uma portela, uma “passagem entre dois mundos, entre 

o conhecido e o desconhecido, entre a luz e as trevas” (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 2001, p.735-736), como sua morada (intimidade), 

entre a luz exterior e os tons obscuros no interior da casa. Assim, ao 

mesmo tempo, parece guardiã e anfitriã de portais e viagens, que 

possibilitariam revelações e encerrariam mistérios nessa ilustração. 

Nesse sentido, a Velha das Portelas, também na ilustração, 

aparece como uma espécie de avesso da Virgem Maria cristã, esta 

muitas vezes representada na iconografia medieval como uma porta 

fechada ou como a Porta do Céu, aliás, alguns de seus epítetos 

(2001); enquanto a Velha-Bruxa é a porta entreaberta ao 

desconhecido ou sombrio abandono, tenebrosa solidão e obscura 

abjeção.  

Além disso, ao invés de uma reunião entre bruxas risonhas e 

ativas, trocando receitas, poções e venenos, planejando incursões e 

viajando pelos portais, como relatam as Histórias e Superstições 

antigas, de José Carlos Duarte Moura (2008), temos uma única 

solitária, amargurada e isolada figura na ilustração, estática, 

empunhando uma vassoura como se fosse um cajado ou uma muleta, 

o que parece representar mais alguém que precisa de apoio e guarda 

sabedoria, do que uma ameaça de fato. 

Reiterando o estado geral da casa decrépita descrita na 

narrativa literária, a ilustração exibe um tijolo caído no chão, fora do 

lugar original, e tijolos irregulares ou tortos em volta do portal em 

torno da Velha, como se a parede estivesse descascando e 

despedaçando em algumas partes. O estado de má-conservação da 

construção, marcado até pelo tijolo caído no chão, tanto serve para 

constituição de cenário assustador quanto para revelar o estado de 

abandono em que a idosa vive. O texto literário dá conta desse 

ambiente insalubre, descrito como um "casebre", com "paredes 
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esburacadas, o beiral a tombar para um lado" (1970, p.21) e uma 

"pedra que serve de degrau" (1970, p.22). 

Não faltam exemplos, nas obras de Raul Brandão, de 

narradores como o de PP, comovidos com situações de miséria, 

abandono, assédio moral, exploração ou penúria de idosos em 

diferentes classes sociais, em cenários decadentes como esse da casa 

da Velha das Portelas. É o que se nota até em diferentes trechos das 

Memórias de Brandão: 

Fui hoje visitar o irmão de Latino Coelho. É um 
velhinho engelhado, de cabeleira branca, com 
oitenta e oito anos de idade. Vive entre cacos, 
duas ou três cadeiras de couro, retrato, 
saudades, pó, [...]. Não diz coisa que valha. 
(2002a, p.66 – grifos da autora) 

Velho, ninguém o aceita; despedido, tem de ir 
para uma cabana. Restam-lhe algumas moedas, 
metidas numa meia velha e embrulhadas num 
trapo [...]. 

O velho do Crasto, aos oitenta anos, depois de 
entregar a terra ao filho, tornou a servir como 
moço, para ganhar a tigela do caldo. E aquela 
velha, coada em lágrimas, que se queixava de a 
filha lhe não dar pão quente. – Coma do velho, 
porque eu não enxerto o outro por sua causa! – 
E todas estas figuras que andam no peditório, 
de porta em porta, até ao fim da vida – os 
mendigos, de barbas em farrapos e atitude de 
quem não pode com a jornada. distinguem-se 
pelas mãos que se estendem, pelas mãos 
trágicas e pelas dedadas da vida que marcam – 
esperam de mim qualquer acto que não consigo 
exteriorizar. 
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E, mais que todas elas, esta velha que encontrei 
um dia a caminho da serra, apegada a um pau, e 
que me disse, depois de me contar a sua vida de 
miséria: 

– No Inferno estejam os que nos fazem passar 
fome! [...] 

Como é possível isto? Como é possível que esta 
gente que trabalha toda a vida acabe a vida a 
pedir?  

(2002b, p.7-8 – grifos da autora) 

Por isso estas velhas que encontro na rua me 
parecem fantasmas ridículos. Já não pertencem 
a este mundo. Têm rapado tantas aflições e 
tantas faltas de dinheiro, que se arrastam sem 
forças com o chapéu à banda. Dá vontade de as 
atirar, num último impulso, para a cova. (2002b, 
p.41 – grifos da autora) 

Donde vens tu, coitado! homem fora do teu 
tempo! Trazes misérias estampadas em tudo. 
[...] o teu quarto ao pé da sala era nu como um 
deserto de aconchego [...] as tuas cadeiras sem 
fundo, a tua enxerga pobre; a tua chaleira sem 
lume, a tua malguinha do chá tão velha, os teus 
talheres tão pobres e desirmanados [...] a dúzia 
dos teus livros tão tristes [...] Nem o olhar amigo 
e fiel dum cão; nem o afago macio dum gato [...] 
nem um grilo a cantar na tua lareira! (2002b, 
p.80 – grifos da autora) 

Algumas descrições, inclusive a da casa da mãe de Raul 

Brandão, nas suas Memórias, volume I, lembram o abandono e a 

saudade que habitam casas como a da Bruxa das Portelas: “Lá está a 

velha casa abandonada e as árvores que minha mãe, por sua mão, 

dispôs [...]. Só os mortos não voltam. Dava tudo no mundo para os 
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tornar a ver, e não há lágrimas no mundo que os façam ressuscitar” 

(1998, p.2). 

Tanto essas casas das Memórias quanto a casa da Velha das 

Portelas refletem abandono, sofrimento, devaneios e amarguras, 

lembranças e segredos, solidão e saudade, que tocam os narradores 

brandonianos e nos lembram de reflexões de Bachelard: “Nossa alma 

é uma morada. E quando nos lembramos das ‘casas’, dos ‘aposentos’, 

aprendemos a ‘morar’ em nós mesmos. Vemos logo que as imagens 

da casa seguem nos dois sentidos: estão em nós assim como nós 

estamos nelas” (1978, p.197). Cada casa, então, acaba refletindo seu 

morador, até porque ele imprime suas marcas nela. 

Nesse “jogo da exterioridade e da intimidade” de que nos fala 

Bachelard (1978, p.196-197), cada corpo, como cada casa desses 

idosos nas Memórias ou da Velha das Portelas em PP, refugia muitas 

intimidades, mas revela algumas: lembranças, saudades, segredos, 

devaneios, valores [...] Nesse sentido, a própria pátria pode ser lida 

como uma morada, que guarda-revela traumas e saudades, de modo 

que a situação desses idosos e de suas casas revela um pouco sobre 

essa sociedade, sobre como tem (des)cuidado de sua morada/nação 

e de seus moradores/cidadãos, de seus infantes e de seus idosos, de 

seu meio ambiente e até de suas relações com os vizinhos. Russo e 

outros jovens, atacando animais e a Velha das Portelas, podem 

representar a violência contra o semelhante e o descuido ao meio 

ambiente, bem como o imperialismo português conquistador de 

outrora. E o cenário agrário predominante em PP, sem indústrias ou 

modernizações, com personagens vivendo de agricultura e 

extrativismo, pode remeter à situação de atraso em Portugal na 

Europa industrializada do início do século XX. 

Assim, a Velha das Portelas pode representar uma nação 

agrária, envelhecida, empobrecida e discriminada na Europa, que 

tenta defender o valor do espaço agrário e da natureza, mas é 

humilhada e não encontra reconhecimento em uma Europa 
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fortemente industrializada, em que prevalece o descuido com o meio 

ambiente. E se a Velha das Portelas representa a situação de Portugal 

na Europa do início do século XX, uma nação superada, esquecida e, 

em muitos sentidos, ressentida, o jovem Russo destemido, opressor e 

belicoso pode representar o passado português imperialista e as 

relações de Portugal com as nações dominadas. 

A incapacidade política de tirar Portugal dessa situação de crise 

econômica e atraso tecnológico pode estar sugerida na situação de 

ruína (solidão, saudade, desamparo) da idosa e de sua casa, que, por 

um lado, não muda em PP, mesmo que o discurso do narrador vá 

desconstruindo a imagem negativa de Bruxa e a converta na de Velha 

desamparada, de modo pietista na obra. A Velha das Portelas 

continua uma imóvel “ilha-saudade”, abandonada em sua casa 

arruinada até o fim da narrativa, representando, inclusive, essa 

imobilização (e o isolamento) que o saudosismo causa na cultura e na 

história portuguesa, segundo o historiador Eduardo Lourenço (1999). 

Por outro lado, a juventude (a ação futura, sem saudosismo) 

pode se converter em uma oportunidade de redenção, já que a 

situação dos dois jovens muda bastante até o fim surpreendente da 

narrativa, sobretudo a do Russo. De filho do patrão, líder dos jovens 

nas travessuras e perseguições, em quase guerra contra seres 

indefesos, a Velha e animais: “Aganta! Mata!”, (1970, p.185-186), 

torna-se ora oprimido, pequeno e miserável, ora velho e enorme, 

mas estático e sofrido Marão, como o Adamastor, tendo sempre Pisca 

por companheira e incentivadora. Depois de passar por esses 

exercícios de (re)construção da identidade e da alteridade, os dois 

têm oportunidade de se conscientizarem sobre a situação sua e de 

outros, quando assistem à Bruxa das Portelas tirar da temida “caixa 

onde tem os segredos” apenas “um pedaço de pão e uma malga de 

vinho para a ceia de Natal” solitária, antes do trecho:  

Parecia dizer-lhes: – Sim, sou uma pobre 
mulher! [...] Encolheram-se tão pequeninos e 
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calados como duas migalhas de pão. Uma 
mulher! É uma mulher velha! O que ela terá 
passado e sofrido? [...] É uma velha abandonada 
que deitou raízes à terra. (1970, p.195) 

Na passagem, o horror do narrador se mistura ao remorso que 

os jovens parecem sentir ao tomarem conhecimento do miserável 

Natal solitário da idosa e ao lembrarem da hostilidade que ela 

sempre suportou: “É aquela mulher que encontravam no monte, com 

o molho de lenha às costas e a quem atiravam pedras: - Bruxa! Bruxa! 

Todos a repelem, até o mundo a repele. Sente-se cada vez mais 

isolada e mais fria” (1970, p.195); “Gri [...] Gri [...] À volta da velha 

que chora lembrando-se dos filhos ingratos: mortos, ausentes. Dia de 

Natal! Hoje é dia de festa e de saudades” (1970, p.196). Enfim, a 

configuração ambígua da Bruxa-Velha das Portelas, na ilustração e 

nos primeiros capítulos da obra, é desconstruída pelo narrador, 

depois de criticar e denunciar violência, desamparo, penúria e 

abandono enfrentados pela idosa. Ao fim, a Bruxa perversa dá lugar à 

mulher excluída, humilhada, ridicularizada e violentada, abandonada 

e negligenciada. Essa situação remete à da nação portuguesa 

expansionista do passado, belicosa e conquistadora de tantas 

colônias, mas depois vítima de tantas crises. 

Assim, essa descoberta final sobre a Velha e as várias 

revelações ao longo das metamorfoses parecem mostrar que a Bruxa 

talvez possa conseguir seu propósito inicial de redimir os jovens, mas 

a narrativa fecha na dúvida: “Eu posso dar-lhe o corpo, mas a alma 

quem lha dá?” (1970, p.197). Não há certeza se o Russo, uma vez de 

volta ao seu corpo humano, será mais caridoso ou se continuará 

desumano e cruel. Entretanto, essa incerteza abre a chance de que os 

dois, ainda jovens e mais humanizados, passem a se relacionar 

melhor com o próximo e a respeitar a natureza, contribuindo para 

uma transformação da sua realidade e da sua nação, o que revela 

uma face positiva para as ações dessa Bruxa. Trata-se de uma 
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possibilidade de redenção dos jovens e um processo de 

melhoramentos, em certo sentido, também da imagem da mulher, 

que deixa de ser Bruxa e ganha de volta sua humanidade, ainda que 

não ganhe dignidade, condições melhores de vida, muito menos 

felicidade na narrativa. 
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Euclides Lins de Oliveira Neto (USP) 

É notório nos meios acadêmicos, de diferentes latitudes, como 

a personagem vem sendo estudada nas últimas décadas. Os estudos 

da personagem de ficção são retomados, de modo geral, a partir das 

pesquisas, e consequentes publicações dos estudos narratológicos, 

particularmente derivados da investigação de Gérard Genette, 

publicados em português a partir de 1979. 

Mais recentemente, os estudos narratológicos ou estudos 

narrativos de Carlos Reis, renomado pesquisador da Universidade de 

Coimbra, evidenciam a personagem como uma categoria, que 

prescindindo dessa “não há relato que se sustente” (2014, p.49-50). 

Leva-nos, o teórico conimbricense, a entender a personagem como 

figura que nenhuma narrativa dispensa, porque nela se inscreve uma 

temporalidade humana e conatural à temporalidade da narrativa 

(Ricoeur, Apud REIS, 2014, p.51). 

Desse modo, a personagem vista como figura, que se desvela 

na temporalidade humana, designa um processo ou vários processos 

de figuração, constituindo entidades ficcionais pela figuração ou 

“refiguração”. Esses processos são, em muitas narrativas, de natureza 

e feição antropomórfica, “conduzindo à individualização de 

personagens em universos específicos, com os quais essas 

personagens interagem” (2014, p.52). A figuração seria essa 

individualização ficcional que a leva a interagir com outras em um 

universo específico, o da narrativa. 
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Dada a tendência a universalizar os sentidos inerentes à sua 

condição de figuras ficcionais, certas personagens estão sujeitas à 

“refiguração” de diferentes índoles – como quer Carlos Reis – e 

ganham uma sobrevida, “uma deriva ontológica da personagem” que 

obtém vida própria, “em relação à figuração original”. Uma vida 

própria “que a fenomenologia da leitura contempla” (2014, p.54), no 

contexto de uma outra obra literária, em seus diferentes gêneros, ou 

mesmo de outras artes. 

Posto isso, focalizaremos, na análise que pretendemos 

proceder, o que concerne à personagens “refiguradas”, mediante o 

estudo comparativo que desenvolvemos entre o conto da tradição 

nórdica ou escandinava, “O companheiro”, recolhido por Peter 

Christen Asbjornsen e Jorgen Moe, em Contos populares noruegueses 

(2003, p.230-248), e o conto literário “O companheiro de viagem”, de 

Hans Christian Andersen, em Contos de Hans Christian Andersen 

(2011, p.63-80). 

Ambos os contos trazem a temática da viagem, por isso 

algumas de suas principais personagens caracterizam-se como 

(re)figuração de personagens viajantes. O nosso intuito é, portanto, 

verificar como se dá a caracterização, ainda que sucintamente, dessas 

personagens viajantes e acenarmos às personagens auxiliares, 

presentes nas duas narrativas, a tradicional e a literária. 

As precípuas personagens do conto “O companheiro”, 

publicado por Asbjornsen e Moe, são o jovem camponês e o 

companheiro, ao passo que, no conto literário de Hans Christian 

Andersen, são o jovem “João” e o “Companheiro de viagem”. As 

últimas estão “reconfiguradas” de um modo criativo e próprio do 

autor dinamarquês, como poderemos verificar pela análise 

comparativa. 

De um lado, no primeiro conto, as personagens secundárias 

mais relevantes são as três mulheres troll, a filha do rei, o troll – o 

amante da filha do rei. Outras personagens dessa narrativa popular 
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são apenas acenadas, como é o caso das personagens animais, os 

carneiros voadores da filha do rei e do troll. 

De outro, no conto literário, de Hans Christian Andersen, as 

personagens secundárias que interagem com as principais são: o pai 

de João, os dois homens maus, a velha encurvada que cedeu as varas, 

o titereiro, os bonecos do titereiro, o velho rei, o feiticeiro e a 

princesa. 

Contudo, personagens viajantes propriamente ditas são 

apenas: o camponês e o companheiro, no conto tradicional; 

enquanto, no conto literário anderseniano: João e o companheiro de 

viagem. No primeiro conto, as duas personagens não têm nomes 

próprios, enquanto, no conto de Andersen, João é nominado na 

“refiguração” do jovem camponês, e a personagem companheiro de 

viagem, anônima, “refigura” o companheiro. 

A figuração de uma personagem na narrativa obedece, como 

percebemos por meio da leitura, a processos dinâmicos, graduais e 

complexos, pelo fato daquela ir-se revelando, mostrando o seu ser 

para além de uma primeira descrição ou caracterização, mas vai se 

compondo na diegese por meio do discurso, da ficcionalização, da 

conformação das ações e do comportamento, como explica Reis 

(2014). Igual processo se pode verificar na “refiguração”. 

Figuração e figura, enquanto vocábulos, já remetem a 

conceitualização de personagem ficcional ou real (2014), enquanto, a 

“refiguração” seria uma recriação da personagem, mediante um 

processo de semiotização que dissemina e transcende a figura do 

texto original. 

Ao acenarmos sobre o que caracteriza a figuração e a 

“refiguração” das personagens, observaremos como se processam 

nesses dois contos, o que nos leva a uma breve análise comparativa 

dessas duas narrativas aqui apresentadas, o que dará conta não 

apenas da figuração das personagens do primeiro conto, bem como 

do que chamamos “refiguração”, no caso do conto literário de Hans 
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Christian Andersen. Esse último visto como um conto recriado ou 

recontado em perspectiva erudita ou literária. 

O aspecto descritivo de suas “pessoas de livro” (expressão 

utilizada por José Saramago, pondo na boca de uma personagem sua, 

Maria Sara, em História do cerco de Lisboa), no caso as personagens 

que são viajantes, não se restringem, no conto tradicional, ao jovem 

camponês e ao “companheiro”; enquanto no conto de Hans Christian 

Andersen são: o jovem João e o companheiro de viagem, pois 

igualmente a princesa é descrita em sua formosura e o feiticeiro em 

sua feição horrenda. 

O jovem do conto tradicional é um camponês como caracteriza 

explicitamente o narrador heterodiegético. Da parte do receptor da 

leitura do conto, vem a caracterização de que essa personagem é um 

sonhador, que tem impressões a partir do sonho, que é um jovem 

desprendido (“vendeu tudo o que tinha e saiu pelo mundo à sua 

procura” [da filha do rei]), é uma personagem que percebe e indaga 

sobre coisas com que se depara (“quando o vigário saiu da igreja, foi 

interrogá-lo sobre o que seria aquilo”, referindo-se ao bloco de gelo 

encontrado no inverno, com um homem dentro, diante da igreja); é 

um jovem pensativo (“pois sempre tinha algo em que pensar”) e 

autossuficiente (“Estou acostumado a ser o meu próprio servo [...]”), 

precavido (“mesmo que eu quisesse tanto, não poderia me dar ao 

luxo, pois não tenho dinheiro para dar a comida e os salários”), 

durante as provas, às quais é submetido para conquistar a filha do rei, 

percebemo-lo distraído, embora obediente a todas a indicações do 

“companheiro” para vencê-las. E ao final revela-se como um homem 

feliz. 

Já o estranho que se embate com o camponês, em sua viagem, 

é a personagem que se apresenta como “oferta” para ser companhia 

na viagem, é uma personagem que se aproxima em comunicação, 

perguntando – como nos alude a narrativa – “se não achava ruim 

viajar sozinho” (ASBJORNSEN; MOE, 2012, p.124); é caracterizado no 
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decorrer da narrativa como um homem previdente, generoso e, mais 

adiante mostra-se de inspiração mágica (torna-se invisível pelo uso de 

um chapéu vermelho que tem atributos mágicos), figura-se 

determinado quando o jovem camponês, ao seu retorno para a casa 

paterna, insiste que o “companheiro” permaneça com ele, em 

família. Ao que responde: “Agora está na hora de deixá-lo. Não posso 

ficar mais tempo com você” (2012, p.139). 

No conto de Hans Christian Andersen, vejamos como é descrito 

o pobre jovem João: mostra-se aflito porque se tornara órfão de pai e 

mãe. É quanto, já de início, nos diz a narrativa. Deduz-se da leitura 

que: ele é um jovem afetuoso para com o pai; um sonhador ao 

dormir, e um aventureiro que persegue o seu sonho como meta de 

realização pessoal. 

“Ele almeja para si ser sempre uma boa pessoa” (2011, p.64); 

João é um homem de grande generosidade, de desprendimento e 

elevada sensibilidade humana, sabe argumentar e defender os 

indefesos; é observador, percebe que o “Companheiro de viagem” é 

um tipo mais esperto do que ele. João caracteriza-se como 

determinado quando se apresenta ao rei como pretendente para se 

casar com a princesa. 

É igualmente mediante as palavras do rei, que se deduz ser ele 

um jovem determinado: “Deixa disso! – disse o rei. – Estás louco, 

como todos os outros. Verás!”. À circunstância de preparação para as 

provas a que deve submeter-se, João caracteriza-se como um jovem 

feliz, alegre, confiante em sua fé, despreocupado no sentido de ser 

livre: “João estava pouco preocupado com o que viria a acontecer-

lhe. Na verdade, divertia-se”. João é obediente às indicações do 

“Companheiro de viagem”, inclusive quanto às provas após as 

núpcias: “João fez tudo o que o companheiro de viagem tinha lhe 

aconselhado” (2011, p.79). 

Doutra parte, a personagem companheiro de viagem de João é 

“refigurado” por Andersen, como um homem anônimo, 
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comunicativo, embora misterioso, e aventureiro desde o primeiro 

instante. João, em resposta a esse estranho, diz-lhe que vai mundo 

afora, o qual retruca: “Também quero ir por esse mundo afora – disse 

o homem desconhecido. – Vamos fazer-nos companhia?” (2011, 

p.67). O estranho é caracterizado como um bom homem: “pois 

ambos eram boas pessoas”. Ele era esperto, notara João: “que o 

estranho era muito mais esperto do que ele”. Era uma figura que 

havia viajado e era experiente: “Tinha estado em quase todas as 

partes do mundo e sabia falar acerca de tudo.” (2011, p.67). As 

iniciativas do companheiro de viagem na aquisição de objetos, que 

lhe servirão de instrumentos mágicos, enquanto auxiliar para as 

provas do herói, caracterizam-no como uma personagem previdente, 

em que pesa, em um primeiro momento, sua autoconsideração: 

“pois sou um tipo bizarro!” (2011, p.68). 

Essas, dentre outras tantas descrições do narrador ou 

deduções do receptor pela leitura, constituem-se a “refiguração” das 

principais personagens do conto “O companheiro de viagem”, de 

Hans Christian Andersen, derivadas das personagens de “O 

companheiro”, da tradição escandinava. 

Considerando como primeiras conclusões, elencamos o que é 

possível identificar: como as características fundamentais das 

personagens tornam-se evidentes a partir do que o narrador (nesse 

caso, do narrador heterodiegético) explicita acerca dessas 

personagens-viajantes; “dessecar” o processo de “refiguração” 

através das ilações ou deduções feitas a partir da leitura da narrativa 

pelo receptor; é possível compreender mais profundamente os 

constructos ficcionais e as “reconfigurações” das personagens a partir 

da inserção destas últimas no complexo do inter-relacionamento com 

outros elementos estruturantes da narrativa e procedimentos 

ficcionais (tema, foco narrativo, regime ficcional, perspectiva espaço-

temporal [...]). 
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O conto de Hans Christian Andersen, “O companheiro de 

viagem”, portanto, parece-nos, do ponto de vista das personagens-

viajantes, resultar como uma re(con)figuração das personagens 

itinerantes de “O companheiro”, da tradição popular escandinava. 

Andersen torna evidente como a “refiguração” de suas personagens 

não são independentes do timbre do conto, mas mantém o regime 

ficcional, nesse caso o regime ficcional do conto de fadas. 

Mesmo se no conto popular puder ser observado um processo 

de “anomização” (que as torna como seres excepcionais e ao mesmo 

tempo um ser de caráter singular, indicado por um atributo 

funcional), Andersen as “refigura” como personagens de conto de 

fadas, indo na contracorrente da “anomização” (SIMÕES, 2014), 

dando nome ao menos a uma das personagens, João, enquanto o 

“companheiro” permanece anônimo, como marca de um ser 

excepcional equivalente a misterioso: o “companheiro de viagem”. 

A personagem “refigurada” pode ser considerada, portanto, 

uma outra personagem pelo fato de não trazer os traços mesmos 

daquela que pode ter sido a sua fonte inspiradora em uma outra 

narrativa, embora similar ou recontada, como se pode deduzir das 

personagens viajantes, mediante a análise das narrativas “O 

companheiro” e “O companheiro de viagem”. 
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Juliana Lopes da Silva Pessoa (UFRN) 

Marly Amarilha (UFRN) 

Este artigo é um recorte da pesquisa qualitativa com 

intervenção intitulada Literatura e Educação: formação docente e 

ensino de literatura de horror nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental que se propôs a investigar a interface da literatura de 

horror e educação. 

Nesse sentido, o trabalho que ora apresentamos justifica-se 

pela atenção, ainda incipiente, que é dada à literatura para infância 

no âmbito escolar e pela possibilidade de evidenciarmos a prática 

pedagógica com o texto literário do gênero horror, com o objetivo de 

investigar como essa modalidade pode estar presente na prática em 

sala de aula, e quais as implicações de formação específica no gênero 

para o desenvolvimento e a formação em leitura de escolares. 

Compreendendo a centralidade que o medo como resposta ao 

desconhecido representa aos pequenos, o trabalho sistematizado e 

planejado com o ensino de literatura deve incluir essa modalidade 

com metodologia e estratégias claras. Essa importância à leitura 

literária deve partir do reconhecimento de que as crianças, quando 

em contato com a literatura, exercitam o processo de identificação e 

ensaiam para a vida, por meio de uma experiência estética no 

contato com uma linguagem lúdica e simbólica que problematiza 

aspectos da realidade. Com esses fundamentos, é dever de todo 

educador comprometer-se com o desenvolvimento de competências 

na formação leitora de seus alunos, visando a lhes assegurar o 

máximo de experiências que lhes ampliem os horizontes e os 

preparem para os desafios da vida. 
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Para tanto, investigou-se a maneira como a literatura de horror 

é recebida no âmbito escolar, sendo seu foco principal as respostas 

que as crianças deram às personagens do conto “Crianças a venda. 

Tratar aqui”, incluído no livro Sete Ossos e uma Maldição, de Rosa 

Amanda Strausz (2013). 

Para responder a esse objetivo, empreendemos uma pesquisa 

qualitativa com intervenção que investigou, junto aos sujeitos 

(professora e alunos), as respostas acerca do conto “Crianças a 

Venda. Tratar aqui”. A pesquisa contou com a observação 

participante da pesquisadora em 8 sessões de leitura, gravadas em 

vídeo, realizadas em uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental, 

de uma escola pública do município de Natal/RN e uma entrevista 

com os alunos acerca das aulas de literatura de horror. Participaram 

do estudo 17 sujeitos, na faixa etária de 10 e 11 anos. 

Assim configurado, este trabalho focaliza a importância da 

prática da leitura de literatura de horror no ambiente escolar e as 

implicações daí decorrentes no desenvolvimento da formação em 

leitura de literatura dos seus jovens leitores. 

Ao lermos um texto literário, entramos em contato com vários 

sentidos e possibilidades de significados, o que pode repercutir na 

formação dos indivíduos. Podemos dizer que, por meio das narrativas 

ficcionais, organizamos as experiências que vivemos e damos um 

sentido à nossa vida; podemos ver e compreender o mundo com o 

olhar de outras pessoas, pois a “literatura é ato de relação do eu com 

o outro e com o mundo” (COELHO, 2008, p.18). É por essa 

experiência de alteridade que o trabalho com a leitura de literatura é 

importante para a formação de novos leitores. 

A aprendizagem acerca da literatura de horror propícia ao 

leitor uma vivência saudável do medo, pois “a leitura de literatura, a 
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leitura de ficção é a que melhor realiza e preenche as condições de 

leitura lúdica, pois o texto narrativo ou poético é uma proposta de 

jogo” (AMARILHA, 2009, p.83) no qual a criança brinca com o real e o 

imaginário. 

A literatura de horror, por sua vez, é um discurso ficcional que 

possui como característica a produção de algum efeito de medo, cujo 

principal objetivo é horrorizar o leitor. Adotamos, neste artigo, a 

expressão literatura de horror, pois entendemos, como muitos 

estudiosos, que essa literatura visa horrorizar o leitor com aspectos 

da realidade que assim são apresentados no texto. 

O horror sempre esteve presente na experiência humana, em 

nossa sociedade, com elementos que vêm desde os tempos 

primórdios, nas lendas, nos mitos, produzidos em infinitas maneiras, 

sofrendo variações através do tempo. E a literatura de horror é 

justamente aquela que identifica os medos vividos pelos humanos, 

transferindo-os de maneira discursiva para o terreno da ficção. 

A experiência da literatura de horror provoca, ao mesmo 

tempo, repulsa e atração ao leitor, devido à exploração do 

desconhecido. Entretanto, sabemos que “as histórias de arrepiar 

constituem uma parcela importante do imaginário coletivo” 

(CESAROTTO, 2008, p.10). Ou seja, por mais que haja a desconfiança, 

há, também, a curiosidade. Nesse sentido, concordamos com 

Cesarotto, quando comenta a respeito da origem do medo: 

O medo tem suas raízes na infância, seja da 
espécie ou de cada um, originariamente 
desamparados. Como do desconhecido, por 
definição não se tem nenhum saber nem defesa 
possível, a angústia ocuparia o centro da 
subjetividade. (2008, p.11) 

Sendo o medo uma reação natural do ser humano, um 

sentimento ancestral, o mais antigo e mais forte da humanidade 

diante da incerteza da vida, o medo do desconhecido talvez seja o 
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mais poderoso (LOVECRAFT, 2008). O medo é natural e uma das 

principais forças de motivação da conduta humana e, apesar de ser 

entendido como uma defesa biológica que visa à proteção, os medos 

nem sempre são previsíveis e variam conforme as diferenças 

individuais quanto à sensibilidade. 

O medo é uma emoção negativa e associada a um sofrimento 

singular, pois sofre-se não por algo que esteja ocorrendo no presente, 

mas que poderá vir a ocorrer. Esse sentimento, portanto, é um 

mecanismo de autodefesa, ou seja, quando nos deparamos com uma 

situação ameaçadora, o medo é usado como defesa ou para reflexão 

e, assim, uma reação automática do nosso cérebro é disparada ao 

experimentarmos uma circunstância de estresse. Por essa razão, a 

leitura de literatura na infância apresenta significado existencial 

propedêutico, pois, por meio da literatura de horror, podemos 

enfrentar nossos medos de maneira segura, já que com o contrato 

ficcional (ECO, 1994) sabemos que se trata de história de ficção. 

O interesse por algo desagradável que a literatura de horror 

possibilita ao leitor é catártico, pois, ao experimentar emoções 

terríveis dos personagens e saber que não há ameaça a seu mundo 

real, a superação do medo ocorre, produzindo uma sensação de 

alívio, fortalecendo, assim, as estruturas emocionais para enfrentar o 

medo real, por meio da experimentação do medo artístico. 

A literatura permite que as crianças naveguem entre o mundo 

real e o mundo ficcional, e seu discurso pode influenciar na formação 

de suas personalidades, enriquecendo-as, fortalecendo-as. Assim, a 

literatura favorece diversas formas de aprendizagem, com 

contribuições significantes às suas vidas, estimulando a imaginação, 

desenvolvendo as capacidades intelectuais e evidenciando a 

emotividade, o que leva as crianças ao reconhecimento de seus 

enigmas existenciais (BETTELHEIN, 2015). 

Portanto, a literatura de horror provoca no leitor o sentimento 

de medo físico ou psicológico, tendo como critério final o tipo de 
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sensação que é capaz de produzir. Lovecraft afirma que “o único teste 

para o realmente fantástico é apenas este: se ele provoca ou não no 

leitor um profundo senso de pavor e de contato com potências de 

esferas desconhecidas” (2008, p.18). Se a literatura de horror lida 

com sentimento tão fundamental do ser humano – o medo –, então, 

é relevante que essa literatura seja acessível aos jovens leitores como 

um ensaio geral para a vida. 

O conto que iremos analisar, “Crianças a venda. Tratar aqui”, 

narra a história de uma mãe, Marinalva, que, por viver na miséria, 

põe seus filhos à venda em busca de melhoria tanto na sua vida, 

como na vida das crianças. Quando o seu filho, Fabiojunio, é vendido 

a um casal estranho, a filha mais velha, Simara, fica desconfiada dos 

compradores e depois que chegam fotos de Fabiojunio na nova casa, 

a menina acha estranha a expressão do menino. Suspeitando que 

algo esteja errado, Simara resolve investigar e, ao final, a garota 

descobre algo que é bastante aterrorizador. 

O medo, por ser algo natural da vida humana, é fundamental 

para a proteção contra as ameaças da vida, que estão presentes 

durante nossa existência. E é durante a infância que os personagens 

imaginários são substituídos, aos poucos, pelos medos relacionados a 

situações reais. Mas há também personagens estranhas e 

inquietantes, sobrenaturais, que não poderiam existir no mundo real, 

que aguçam a nossa imaginação, afetividade, nossas incertezas, 

nossos questionamentos sobre a vida e o mundo. 

A seguir, trazemos algumas falas de crianças que participaram 

da sessão de leitura do conto. No momento de pós-leitura, 

exploramos a discussão em que os aprendizes eram estimulados a 

manifestar suas respostas ao texto. Observamos na fala da Amanda a 

experimentação do medo: 
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Tive medo na hora que ela [Simara] chegou em 
casa e ela disse que ela tinha sido vendida para 
o casal que tinha matado o irmão dela. [...]. 
Porque ela também ia morrer igual ao irmão 
dela. Só que ela pensou que eles iam matar ela e 
a mãe dela não ia saber.(STRAUSZ, 2013) 

A leitura de literatura não acontece sem emoção e a 

experimentação do medo através da narrativa de horror é uma forma 

de “tornar os leitores capazes de melhor gozar a vida, ou de melhor 

suportá-la” (COMPAGNON, 2009, p.48). O conto de horror nos expõe 

e nos protege ao mesmo tempo, uma vez que reconhecemos nosso 

medo por meio da sua leitura e também nos protege mostrando 

como enfrentar esse sentimento utilizando recursos do mundo 

ficcional. 

Durante a discussão do conto, observamos que um dos medos 

manifestados nas falas das crianças era o medo de ser vendido, de ser 

tratado como mercadoria. No conto, a mãe vende seu filho em busca 

de uma vida melhor, porém, há um sentimento de repúdio dos 

leitores a essa atitude, pois não aceitam o abandono da mãe, por se 

tratar de uma relação vital, visceral mãe-filho. Observamos, então, o 

horror à personagem Marinalva: 

PROFª: 

– Você conhece alguém que se parece com 

algum personagem desse conto? 

ANGELA: 

– Não. 

ANGELA: 

– Como a mãe dele seria, meio que [...] uma 

mãe vender seus próprios filhos? [...] O mundo 
seria acabado. Se uma mãe fosse capaz de 
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vender um filho, o mundo já teria acabado, 
porque uma mãe vender o próprio filho? Podia 
doar, assim, mas vender? Ganhar dinheiro em 
cima do filho? (grifo da autora) 

ROSA: 

– Não, porque ela precisa de dinheiro. 

STEPHEN: 

– Aí vende o filho para conseguir dinheiro. 

ANGELA: 

– Sim, mas ela não pode trabalhar, não? Pode 

trabalhar, não? 

SHELLEY: 

– E ela ia deixar com quem, se ela não tinha 

dinheiro? 

ROSA: 

– Espera aí! 

ANGELA: 

– Não tinha a irmã mais velha? Cuidava deles. 

SHELLEY: 

– É, podia cuidar dele. (STRAUSZ, 2013) 

O que podemos perceber nesse diálogo é o surgimento do 

horror com toda a sua potência de repúdio, revolta, indignação. O 

texto faz o seu papel fundamental: horrorizar o leitor. Percebemos 

que na repulsa à venda do filho, a criança encontra uma solução mais 

aceitável, a doação, mas não concorda de maneira radical com a 

venda, em tratar o filho como mercadoria, isso gera revolta, 

indignação, horror. 
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Notamos, então, o papel da literatura no jogo ficcional com as 

crianças. A atitude das personagens e as respostas das crianças 

mostram o embate entre o ficcional e o real, como destaca Eco 

“podemos nos identificar com os personagens de ficção e com seus 

atos porque, de acordo com um pacto narrativo, passamos a viver no 

mundo possível de suas histórias como se fosse nosso próprio mundo 

real” (2013, p.67). 

Nessa leitura de literatura como experiência, a criança vai 

construindo sua personalidade, enfrentando desafios por meio da 

ficção. “A narrativa, através desse jogo dramático, proporciona 

modelos antecipatórios de situações que a criança poderá vir a 

vivenciar como criança ou como adulto” (AMARILHA, 2009, p.53). 

Sobre outra passagem do texto, em que diante da estranheza 

das fotografias, a irmã, Simara, decide averiguar o que está 

ocorrendo, indo à casa para onde o irmão fora levado, a discussão 

assim se desencadeia: 

PROFª: 

– O que vocês acham. Qual a atitude dessa 

personagem, Simara? Como é que vocês acham 
como era a atitude dela? 

ROSA: 

– Ela ‘tava certa. 

ANGELA: 

– Atitude de macho 

PROFª: 

– De macho? Por que de macho? 

ANGELA: Sim, porque era um macho que era 
‘pra fazer isso. 
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[...] 

PROFª: 

– O que vocês fariam no lugar de Simara? 

ANGELA: 

– Eu faria o mesmo. Eu iria atrás dele para saber 

se ele estava vivo ou morto.( STRAUSZ, 2013) 

Como se observa, os próprios leitores articulam uma resposta 

factual, de enfrentamento ao que está ocorrendo, revelando o poder 

da literatura em mobilizar a imaginação para resolver um problema 

que se apresenta como real, ainda que ficcional. 

A literatura de horror também proporciona o equilíbrio, pois ao 

mesmo tempo em que há o horror pela atitude da personagem da 

mãe, Marinalva, encontramos também empatia à personagem da 

irmã, Simara. O conto de horror explora a inquietude e o espanto, por 

isso, quando trata de circunstâncias culturais plausíveis, convida o 

leitor a desafiar os seus limites, a raciocinar na lógica ficcional, o que 

o transporta às fronteiras do mundo em seu horror. Portanto, 

podemos afirmar que as crianças, com a literatura de horror, 

vivenciam a experiência vicária, e assim se estruturam por meio dos 

problemas experimentados pelos personagens. Nesse sentido, 

ler ficção significa jogar um jogo através do qual 
damos sentido à infinidade de coisas que 
aconteceram, estão acontecendo ou vão 
acontecer no mundo real. Ao lermos uma 
narrativa, fugimos da ansiedade que nos assalta 
quando tentamos dizer algo de verdadeiro a 
respeito do mundo. Essa é a função consoladora 
da narrativa – a razão pela qual as pessoas 
contam histórias e têm contato desde o início 
dos tempos. E sempre foi a função suprema do 
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mito: encontrar uma forma no tumulto da 
experiência humana. (ECO, 1994, p.93) 

Outro episódio a ser destacado ocorreu na entrevista de uma 

das crianças a propósito da leitura do conto “Crianças a Venda. Tratar 

aqui”. Observa-se que a criança, busca uma solução para o problema 

em questão – a venda dos filhos pela mãe – e participa do jogo 

literário, transitando entre o real e o imaginário. Enfrenta os seus 

medos com a ajuda do lúdico, pois a leitura do conto de horror auxilia 

o leitor a “utilizar cada experiência e cada descoberta para aprender 

mais sobre a vida, sobre o passado e o futuro” (ECO, 1994, p.16). 

Vejamos o diálogo que se estabeleceu na entrevista: 

PROFESSORA PESQUISADORA (PP): 

– E sobre Crianças a Venda, que trecho você 

sentiu medo? Me mostre aqui no livro! 

ANGELA: 

– Quando bateram a foto da menina e 

entregaram lá para a mãe. 

PP: 

– Por que essa parte te deu medo? 

ANGELA: 

– Porque não tinha ninguém dentro da casa. Aí, 

bateu a foto sem ver de quê?! 

PP: 

– E o que você tem a falar sobre a mãe dessa 

história? 

ANGELA: 
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– Eu iria procurar trabalho, deixaria minha filha 

mais velha cuidando dos meus filhos. Não 
vender eles. 

PP: 

– E qual história você achou mais assustadora? 

ANGELA: 

– Crianças a Venda. 

PP: 

– Por quê? 

ANGELA: 

– Porque uma mãe vender os filhos é meio que 

[...] dá medo. Tipo, vê minha mãe me vendendo, 
para conseguir dinheiro [...] 

PP: 

– E o que passa em sua cabeça quando você 

pensa nisso? 

ANGELA: 

– Sem palavras. (Cabeça baixa). 

PP: 

– Como você se sentiria? 

ANGELA: 

– Triste. Porque uma mãe tem um filho para 

cuidar do filho. Deus enviou para cuidar do filho 
e não para vender. 

PP: 
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– De que maneira você se sentia nas aulas de 

leitura de literatura de horror? Como você se 
sentiu? 

ANGELA: 

– Um pouco aterrorizada. (STRAUSZ, 2013) 

Acreditamos que durante a discussão, na pós-leitura e na 

entrevista sobre o conto “Crianças a venda. Tratar aqui”, os sujeitos 

da pesquisa tiveram intenso envolvimento devido ao vínculo do 

mundo ficcional com o mundo real, como destaca Eco que “os 

mundos ficcionais são parasitas do mundo real” (ECO, 1994, p.91). O 

envolvimento do leitor com as circunstâncias narradas é necessário 

para que “as afirmações ficcionais [sejam] verdadeiras dentro da 

estrutura do mundo possível de determinada história” (1994, p.94), 

portanto, a ficção depende de que o leitor julgue plausível a hipótese 

apresentada para que a ela responda de maneira profunda e, assim, 

aprenda com a ficção. 

A escolha pelo conto “Crianças a Venda. Tratar aqui” para 

análise da resposta às personagens Marinalva (Mãe) e Simara (Irmã) 

deu-se devido ao grande envolvimento da turma com a narrativa. No 

conto em questão, as personagens se contrapõem. Marinalva, a mãe, 

impulsiona a ação de maneira intrigante à lógica estabelecida, pois 

sua atitude de vender os filhos é abominável, o que mobilizou 

intensamente a atenção dos sujeitos, e Simara representa a visão 

críticade horror ao que está acontecendo. Na recepção ao conto, 

ficou evidente que o sentimento de horror sobre o comportamento 

da mãe e seus desdobramentos propiciou aos sujeitos articularem 

argumentos que respondessem ao problema apresentado pela 

narrativa (não vender os filhos; buscar trabalho; deixar as crianças 

com a irmã mais velha). Os sujeitos experimentaram rejeição à 

personagem Marinalva e empatia à irmã, Simara, demonstrando o 
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quanto o gênero mobiliza cognição e afetos, favorecendo a 

antecipação de experiências de vida. 

Apresentamos, aqui, algumas considerações acerca da 

recepção das crianças ao texto literário de horror. Lembramos que 

essa é apenas uma pequena parte da pesquisa qualitativa de um 

trabalho dissertativo (em andamento) que trata da formação do 

professor e o ensino da literatura de horror nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

A literatura de horror propiciou aos jovens leitores vivenciar o 

medo por meio de experiência vicária, enfrentando seus medos reais 

através do auxílio do mundo ficcional, resultando em uma 

experiência de ensaio geral para o enfrentamento dos medos da vida. 

Os jovens leitores de uma turma de 5º ano apresentaram boa 

receptividade ao texto literário de horror, o que suscitou nos 

aprendizes reflexões sobre suas experiências de vida, permitindo um 

avanço significativo na aprendizagem, mediante intervenção 

pedagógica. Percebemos, ao final da sessão de leitura e da entrevista, 

o intenso envolvimento das crianças com o conto, quando tomaram a 

coordenação da discussão, traçando respostas à atitude da 

personagem de Marinalva em vender os filhos, pois entendemos que 

essa perda do amor materno está interligada à dignidade de ser 

humano. 

O contato com o texto literário de horror estrutura o 

pensamento, a linguagem e a emoção: os leitores conseguiram 

formular com clareza o que os assustava (pensamento e linguagem) e 

como se sentiam (emocionalmente), também apresentaram solução 

para o problema (a mãe trabalhar; a irmã cuidar dos irmãos), 

portanto, usaram a imaginação e enfrentaram o medo porque 

conseguiram pensar sobre ele. 
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Portanto, como resultados parciais, as falas das crianças 

apontam para a importância do trabalho com a leitura de literatura 

de horror na sala de aula, no que diz respeito ao desenvolvimento 

infantil, tecendo relações com os aspectos sociais, intelectuais, 

emocionais e formativos. Os sujeitos apresentaram acolhimento à 

literatura de horror, o que resultou em reflexões sobre suas 

experiências de vida ao lhes oferecer de maneira vicária a 

possibilidade de conhecer e de fortalecer suas estruturas cognitivas, 

imaginativas e emocionais para fazer face aos horrores da vida. 
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Lígia Regina Máximo Cavalari Menna (UNIP) 

Desde sua publicação, 21 de dezembro de 1844, no primeiro 

volume dos Novos Contos de Fadas, até a atualidade, o conto “A 

Rainha da Neve” (“Snedronningen, The Snow Queen”), de Hans 

Christian Andersen, permanece em evidência, com cerca de 224 

edições em diversas línguas como inglês, espanhol, alemão, russo, 

dinamarquês e português, em forma de pocket book, capa dura, 

versões para kindle, e-books, pop- ups e áudio-livro, conforme 

observamos no site Good Reads. Além disso, apresenta-se em 

constante diálogo com as mais variadas produções culturais, nas 

quais se pode observar a presença, de forma reiterada, da misteriosa 

rainha de cabelos platinados, correspondendo ao imaginário de um 

público-alvo de diferentes idades. 

O conto tem servido de inspiração para diversas adaptações e 

releituras, tanto literárias quanto cinematográficas e televisivas, 

como, por exemplo, a animação soviética Snezhnaya korolev (The 

Snow Queen, URSS, 1957), as mais recentes Frozen: uma aventura 

congelante (Disney, EUA, 2013), em cujos créditos há menção de que 

foi baseada na obra de Andersen, e O Reino Gelado (Snezhnaya 

korolev, Rússia, 2012). As releituras, porém, vão além, já que 

podemos encontrar referências ao conto A Rainha da Neve em jogos 

virtuais, jogos para videogame, fanfiction, óperas, peças de teatro, 

espetáculos de dança e brinquedos, como foi o caso da empresa 

Tonner Doll Company8 que lançou, em 2008, uma linha de bonecos 

                                                           
8
Para maiores informações acessar: Tonner Doll Company. Linha de brinquedos: The 

Snow Queen. In http://www.tonnercollectibles.com/snowqueen.htm Acesso em 
15.Mai.2016. [Nota do Editor] 
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sobre o conto. Há também ensaios fotográficos, como, por exemplo, 

o da revista Vogue9 inglesa de março de 2009, com a modelo 

brasileira Carol Trentini representando The Snow Queen. 

Assim, devido à tal diversidade e abrangência, este artigo tem 

por objetivo apresentar algumas releituras fílmicas do conto A Rainha 

da Neve, com ênfase na representação dessa personagem, sendo este 

apenas o ponto de partida para uma pesquisa que se inicia. 

Como ocorre em vários contos de Andersen, o maravilhoso e o 

realismo se misturam nessa narrativa, cuja natureza é bastante 

variada, já que se nota, em primeiro momento, um caráter cotidiano, 

com a avó que conta histórias, as crianças brincando em um jardim. 

Um caráter social exemplificado pela pobreza das crianças em 

oposição à riqueza da rainha ou pelos ladrões que roubam e 

sequestram Gerda, em equilíbrio com uma narrativa insólita, com 

animais e plantas falantes, magias e feitiços. 

Quanto à sua estrutura, o conto é um dos mais longos de 

Andersen, que o dividiu em sete partes devidamente intituladas, as 

quais correspondem a uma sucessão de aventuras da protagonista 

Gerda em meio a uma diversidade de personagens e em diferentes 

locais. Assim, enquanto gênero, “A Rainha da Neve” pode ser 

considerada uma breve novela. Note-se a escolha pelo número sete, 

tão mágico e representativo nas narrativas da tradição oral. Vejamos, 

a seguir, de forma breve, como se desenrola seu enredo. 

Na primeira história, “Que trata do espelho e dos cacos”, 

conhecemos um Duende (Djaevel10) que zombava de Deus e dos 

                                                           
9
Para maiores informações acessar: Revista Vogue Inglesa (2009). Ensaio fotográfico: 

The Snow Queen. In https://www.pinterest.pt/pin/242420392412463761/ Acesso 
em 15.Mai.2016. [Nota do Editor] 
10

Djaevel, em dinamarquês, designa uma expressão infantil para se referir ao diabo. 
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anjos, brincando com um espelho maligno que acaba por se 

despedaçar, espalhando-se pelo mundo e levando maldade e frieza às 

pessoas. Parece-nos, claramente, uma referência ao espelho mágico 

da madrasta de Branca de Neve, cuja verdade humana, má em sua 

essência, evidencia-se. Vale observar que, apesar do mesmo 

“sobrenome” (Neve), em muito diferem essas personagens, Branca e 

a Rainha, já que podemos considerar (talvez) a Rainha uma vilã por 

raptar Kay e enfeitiçá-lo. 

Somente na segunda história, “Um menino e uma menina”, os 

amigos e vizinhos Gerda e Kay são apresentados, assim como a 

Rainha da Neve. Relata-se a rotina das crianças em várias estações do 

ano, suas brincadeiras, sua profunda amizade e seu amor pelas rosas 

que floresciam durante o verão, época do equilíbrio, da alegria e da 

harmonia que só serão maculados com a chegada do inverno, quando 

se estabelece o conflito principal: Kay é atingido por fragmentos do 

espelho mencionado na primeira história, tanto nos olhos como no 

coração, tornando-se, a cada dia, um mau menino, agressivo e 

sarcástico. Acaba se afastando de Gerda e é levado pela Rainha da 

Neve que o encanta de tal forma que ele se esquece de seu passado e 

passa a venerá-la. 

Nas próximas quatro histórias, toda a ação concentra-se na 

pequena Gerda, a verdadeira heroína, cujo desígnio é encontrar e 

salvar seu amigo Kay. Para isso, parte em viagem para diferentes 

lugares, nos quais enfrenta desafios e obtém diferentes mediações, 

tanto naturais quanto mágicas. Essas aventuras são denominadas: “O 

jardim da mulher que sabia feitiçaria” (terceira),“ O Príncipe e a 

Princesa”(quarta), “A pequena ladra”(quinta) e “A mulher Lapoa e a 

mulher Finlandesa”(sexta). 

Gerda tem por mediadores uma feiticeira boa, flores, gralhas e 

renas falantes, um príncipe, uma princesa, uma pequena ladra, as 

mulheres da Lapônia e da Finlândia, detentoras de poderes mágicos, 

e anjos. Contudo, observamos que a força da menina vem de sua 
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inocência de criança, conforme elucidado pela mulher finlandesa ao 

ser inquirida pela rena para ajudar Gerda a enfrentar a Rainha da 

Neve: 

Eu não posso lhe dar mais poder do que ela já tem. Você não 

percebe como é forte o poder da menina? Não percebe como 

homens e animais são forçados a obedecê-la; como ela se dá bem 

pelo mundo afora, mesmo descalça? Não devemos lhe falar de seu 

poder. Ele brota de seu coração porque ela é uma doce e inocente 

criança. (ANDERSEN, p.522) 

Apesar de o conto receber o nome da personagem Rainha da 

Neve, não podemos sequer considerá-la a protagonista, já que cabe a 

Gerda, como vimos, maior destaque no enredo. A menina é movida 

pela fé, pela inocência e pela coragem, atendendo preceitos cristãos 

e românticos, tão caros para a época, com os quais ultrapassa seus 

obstáculos e alcança seu objetivo maior, resgatar seu amigo e, de 

certa forma, ressuscitá-lo, trazê-lo à vida. 

Na sétima e última história, “O que passou no palácio da 

Rainha da Neve e depois”, chegamos ao resgate de Kay e o desfecho 

do conto. Curioso notar que a Rainha da Neve parte em viagem, nem 

mesmo está presente quando Gerda entra em seu palácio. Para essa 

proeza, a menina teve que enfrentar gélidos soldados com a ajuda de 

um verdadeiro exército de anjos. 

Seguindo a moral ingênua dos contos de fadas, a narrativa 

apresenta oposições marcantes entre o Bem e o Mal, para que o bem 

vença de forma triunfante. Como referências ao Mal, podemos citar o 

duende/diabo, mas e a Rainha da Neve, tão sombria e misteriosa? 

Se considerarmos sua atuação perante Kay, as maldades da 

rainha se evidenciam. Ela o aprisiona em uma ambiência gélida e 

artificial, onde sempre é inverno: Kay torna-se uma pessoa fria pelo 

espelho, é enfeitiçado pelo beijo frio da rainha e permanece preso no 

frio castelo, como um morto-vivo. 
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Contudo, em sua ambiguidade, a Rainha é responsável por 

gelar as montanhas e produzir a aurora boreal com seus clarões azuis. 

Como uma deusa, administra a neve e as gélidas paisagens, tão 

necessárias para a harmonia terrestre. 

Com relação ao Bem, observamos as constantes referências ao 

menino Jesus, a anjos e à solar Gerda, cujas lágrimas e beijos mornos 

quebram o feitiço da Rainha. A ambiência para esses momentos é a 

do verão; quando há alegria, os campos estão abertos, as rosas 

florescem e as personagens encontram-se em harmonia, ainda 

crianças em seu coração, como no desfecho, em um clássico final 

feliz, não tão comum a Andersen: 

Kay e Gerda se entreolharam e entenderam o 
significado do velho hino: “A rosa no vale está 
desabrochando lindamente, e anjos descem lá 
para saudar as crianças”. E lá se encontravam 
sentados duas pessoas, crescidas, mas ainda 
crianças, crianças em seu coração; e então era 
verão, morno e maravilhoso verão. (ANDERSEN, 
p.621) 

Julgamos interessante destacar a forte presença feminina nessa 

narrativa de Andersen. Por vezes, observa-se a menina-mulher, pura, 

inocente, redentora, uma santa ou a própria imagem da Virgem 

Maria; em outras, observa-se a mulher guerreira, tão comum na 

mitologia nórdica. 

Segundo Franchini e Seganfredo (2008), há nessa mitologia 

mulheres astutas, que fazem o trabalho intelectual enquanto o 

homem vai para a batalha armada, como, por exemplo, no conto 

“Sigmund e a espada enterrada”, e mulheres que viajam sozinhas 

para um território desconhecido em busca de um objetivo, como em 

“O casamento de Niord e Skadi”, assemelhando-se à pequena Gerda. 

Há também mulheres capazes de enganar os homens por meio de 
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poderes mágicos ou sedução, como em “Sigurd e Brunhilde”, 

semelhantes à Rainha da Neve. 

Gerda e as diferentes personagens femininas na obra, 

retratadas no plano ideal, assumem um protagonismo 

impressionante. Em Kay, ao contrário, observamos a passividade 

envolta por um feitiço. Sua condenação ou salvação dependem das 

personagens femininas, a Rainha da Neve e Gerda. 

No plano do maravilhoso, diferentes personagens femininas 

revelam sua face mágica. Na terceira história, por exemplo, “a mulher 

que sabia feitiçaria”, uma anciã de caráter dúbio salva a menina, que 

estava à deriva em um barco, mas a mantém prisioneira. Todos os 

tipos de flores brotam em seu jardim, simbolizando a fertilidade que 

ela mesma não possui. Gerda é presa para ser sua filha. Na mitologia 

bretã, lembramos, há figuras que também são ambíguas em sua 

essência, como a fada Morgana. 

A mulher da Finlândia também possuía poderes mágicos, uma 

fada pobre que é requisitada para auxiliar a pequena Gerda: 

“Você é tão poderosa”, disse a rena, “Sei que 
você pode entrelaçar todos os ventos do mundo 
em um laço. Se um marinheiro desfaz um laço, 
ganha um bom vento; se desfaz dois, ganha um 
vento ainda mais forte; e se desfaz um terceiro e 
um quarto laço ele traz para si uma tempestade 
muito forte, capaz de derrubar as árvores da 
floresta. Você daria a essa garotinha uma poção 
para que ela tenha a força de doze homens para 
poder derrotar a Rainha da Neve?” “A força de 
doze homens!” disse a Finlandesa. (ANDERSEN, 
posição 508) 

Contudo, a finlandesa confia no poder de Gerda, na força de 

sua inocência de criança, para derrotar a Rainha da Neve: 
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Eu não posso lhe dar mais poder do que ela já 
tem. Você não percebe como é forte o poder da 
menina? Não percebe como homens e animais 
são forçados a obedecê-la; como ela se dá bem 
pelo mundo afora, mesmo descalça? Não 
devemos lhe falar de seu poder. Ele brota de seu 
coração porque ela é uma doce e inocente 
criança. (ANDERSEN, posição 522) 

Ao ler esse conto de 174 anos, impossível não nos vir à mente 

um termo fora de contexto como o empoderamento feminino. No 

plano real, algo realmente anacrônico, mas no ficcional, o tal poder 

feminino, revestido de magia, inocência e mistério, permanece 

latente, tornando esse conto tão instigante e digno de análise. 

Vejamos algumas animações baseadas nessa narrativa. 

Na plataforma IMDb (Internet Movie Database), é possível 

encontrar referências a algumas produções fílmicas baseadas no 

conto “A Rainha da Neve”, de Andersen. A mais antiga , dirigida por 

Lev Atananov, foi produzida na União Soviética em 1957. Com enredo 

semelhante ao conto, mesclando aventura e drama, a narrativa 

apresenta uma Rainha da Neve muito bela, mas em proporções 

gigantescas, assemelhando-se a uma deusa (Figura 1). Em tom 

acinzentado, difere das outras personagens coloridas. Seu silêncio a 

torna mais enigmática, com sentimentos pouco decifráveis. Gerda a 

enfrenta e ela simplesmente se retira, altiva e esplendorosa. 

Chama a atenção a trilha sonora, de bastante dramaticidade, 

propícia para a comoção da audiência. 
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Figura
 
1: A RAINHA DA NEVE, SNEZHNAYA KOROLEVA (URSS, 1957) 

O Reino Gelado (Rússia, 2012) é outra animação que merece 

destaque. Dirigida por Maxim Sveshnikov, com produção anterior ao 

sucesso americano Frozen, de 2013, essa versão russa, com 

divulgação em inglês, apresenta duas sequências: Reino Gelado 2 

(2014) e O Reino Gelado: fogo e gelo (2016), dirigidas por Alekswy 

Tsitsilin. 

O enredo difere bastante do original e apresenta a Rainha 

como uma feiticeira com sede de poder e destruição. Mais atuante, 

ela deseja criar um mundo novo, gelado e livre das artes. O único que 

poderia ameaçar seus planos é o mestre-vidreiro Vegard, pai de 

Gerda e Kay, cujos espelhos refletem a alma humana. Assim, ela se 

livra do mestre, mas ainda precisa eliminar seus herdeiros. O 

Duende/Diabo original do conto, que produz o espelho maligno, é 

substituído por Vegard, uma espécie de mago, capaz de revelar a 

alma das pessoas, em uma postura construtiva e não destruidora. 
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A animação apresenta uma bela fotografia, com um ritmo 

acelerado próprio das narrativas de aventura, com pitadas de humor, 

com a presença de Orm, um troll bem atrapalhado. 

Além da composição psicológica da personagem diferir da 

apresentada no conto, pois nessa animação o caráter maléfico da 

Rainha é explicito, há de se observar a composição física (Figura 2), já 

que é apresentada em uma forma não humana, destituída de beleza 

ou atrativos. Todos os outros personagens são coloridos, já a rainha é 

representada por um tom de gelo, entre o branco e o azul. 

 

Figura 2: A RAINHA DA NEVE (SNEZHNAYA KOROLEVA, WIZART ANIMATION, RÚSSIA, 

2012) 

Já Frozen, a versão da Disney, distancia-se ainda mais do conto 

de Andersen, mantendo apenas reminiscências à rainha de cabelos 

platinados com poderes de transformar tudo em gelo. Para a bela e 

jovem Elsa (Figura 3), princesa e futura rainha, o poder congelante 

pesa como uma maldição. Apesar de seus poderes, é retratada como 

um ser humano. 
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O amor fraternal, os conflitos de Elza, afastada por seus pais de 

sua irmã Ana para protegê-la, e sua vontade de prosseguir, apesar 

dos obstáculos, dão o tom à narrativa, tornando a animação um 

grande sucesso de público. 

Assemelha-se ao original de Andersen pelo protagonismo 

feminino e a oposição entre uma personagem solar (Gerda/Ana) e 

outra invernal e congelante (A rainha da Neve/Elza). No caso da 

animação americana, contudo, as personagens se completam unidas 

pelo amor. 

 

Figura 3 ELZA (FROZEN, DISNEY, EUA, 2013) 

Em linhas gerais e de forma breve, apresentamos alguns 

exemplos da persistência da obra de Andersen em produções 

contemporâneas. 
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No contexto do século XIX, entre o Realismo cotidiano e o 

Romantismo, a breve novela A Rainha da Neve carrega fortes 

influências do maravilhoso pagão e do espiritualismo cristão. 

Insolitamente paradoxal e harmoniosa, no estilo de Hans Christian 

Andersen, lúdico e didático. 

Revisitada nos séculos XX e XXI, em diálogos intertextuais 

explícitos, ou não, essa obra tornou-se referência para diferentes 

produções culturais, como, por exemplo, as recentes animações 

Frozen: uma aventura congelante, produção norte-americana de 

2013, e O Reino Gelado, produção russa de 2012, as quais merecem 

um estudo comparado atento e minucioso. 

Além disso, como apresentado por Andersen, parece-nos que a 

personagem Rainha da Neve já fazia parte do imaginário das crianças 

daquela época, figurando em narrativas tradicionais da cultura 

nórdica, mais especificamente norueguesa, provavelmente como 

uma referência à morte. 

Consideramos, portanto, que essa centenária narrativa 

continua viva no imaginário de gerações e apresenta tantas 

possibilidades de análise, tantos diálogos com o passado e com a 

atualidade, que nos instiga a prosseguir com a nossa pesquisa, sendo 

este artigo apenas uma pequena amostra do que já pudemos 

observar até o momento. 
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Maria Zilda da Cunha (USP) 

Maria Auxiliadora Fontana Baseio (UNISA) 

A obra É isso um homem? de Primo Levi talvez seja, ainda na 

contemporaneidade, uma das mais expressivas narrativas sobre a 

Morte. Levi (1919-1987), transportado, em 1944, para Auschwitz, 

onde ficou por onze meses. Desse campo de morte, como chama o 

escritor, dos 650 judeus italianos, sobreviveram apenas 20. 

Totalmente desprovidos de saúde, tornara-se impossível identificar os 

homens que eram antes dessa tragédia, assim como era impossível 

identificar os seus algozes que, embora senhores de escravos, não 

possuíam vontade própria. Ao fim e ao cabo, todos, sem rosto e sem 

identidade, conviviam num espaço no qual a morte, afinal, era o 

menor dos males. O relato do escritor italiano marca discussões 

sobre a morte e a perda de humanidade ambientadas em uma zona 

cinzenta e de indiscriminação humana. Agamben, um dos mais 

conceituados pensadores da atualidade, estudando Primo Levi (zona 

cinzenta), Foucault (conceitos sobre a vida) e Arendt (banalidade da 

maldade), desloca a discussão para fora de Auschwitz e propõe que 

uma estratégia de relacionamento com o outro inevitavelmente 

perfaz a exposição ao outro, em situações extremas, deflagrando a 

violência e a exposição à morte.  

É fato que são diversas as situações de nosso contexto histórico 

que se avizinham dessa discussão, em razão do terrosismo e das 

guerras, notadamente dimensionadas pelas redes de comunicação 

midiática. Sabe-se, no entanto, que um debate importante se faz, 

chamando atenção para o discurso da morte, a busca por sua 
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significação, suas representações e a consciência da mortalidade 

(GREINER; AMORIN, 2017). 

Como nos fala Ariès (2003), a partir de sua pesquisa sobre a 

morte no Ocidente, conforme o período histórico, os significados 

alteram-se. Suas pesquisas revelam a lenta e progressiva 

transformação da morte familiar e domesticada da Idade Média para 

a maldita configuração que assume na modernidade. O autor ressalta 

ainda o caráter da invisibilidade que a cercava e o deslocamento para 

a sua alta visibilidade e predomínio do caráter performático. Nas 

artes, em cada tempo, a morte (e a violência que a acompanha) se faz 

performativa e de modo diferente. 

Estudar concepções de morte, a partir das inquietações que 

provoca no homem, mostra-se relevante para compreender que 

estamos frente à forma de representação propriamente humana – 

inalienável da experiência da vida – e por ela física e imaginariamente 

vivenciada. Essa “indesejada das gentes”, é inegável, não pode ser 

enigma racionalmente explicável, como pretende a ciência. A morte 

assinala o limite da natureza física humana, dando consciência de que 

somos finitos e temos que aprender a cada dia a morrer. Somos seres 

mortais, portanto tecidos pelo tempo e pela história, muito embora a 

modernidade tenha recriado o mito da imortalidade, agenciando o 

mito da juventude a partir da espetacularização, transformando-a em 

evento industrializado. 

Companheiras inseparáveis e fontes de mistérios insondáveis, 

nas palavras de Octávio Paz (2000), a vida é a morte e a morte é a 

vida. Nesse sentido, pensar a morte implica pensar a vida; por ser a 

morte enigma inexplicável, a vida também o é. 

Essa condição enigmática do homem é o que o faz criar, 

fabular, produzir imaginários. Como uma face natural e inexorável da 

vida, constitui-se mistério e um dos mais instigantes enfrentamentos 

simbólicos da condição humana. Ao longo da história, faz-se como 

texto cultural, assumindo diagramas de compreensão diversos e 



109 
 

partilhando iconograficamente criativos registros das linguagens que 

o homem pôde produzir. Tais registros indiciam a ameaça que ela 

constitui, ao mesmo tempo em que lançam forças de representação 

para a desejada extensão da vida. 

Desde muito tempo, a morte se faz presente nas narrativas 

míticas, dramáticas, pictóricas, entre outras manifestações do 

imaginário humano. Ao revelar o enigma da vida cifrado na tensão 

entre o mundo visível e o invisível, entre o natural e o sobrenatural, 

esse signo de feição insólita provoca fissuras no que se afigura como 

a solidez aparentemente inabalável da existência; por isso, provoca 

arrepio, medo, terror, curiosidade. 

Sua representação como entidade ficcional de um discurso 

artístico demanda análises interdisciplinares, e os estudos do 

imaginário podem valer como rica contribuição nesse sentido. 

Entre variadas formas de compreensão desse conceito, 

elegemos aqui a concepção teórica de Gilbert Durand (1997) para o 

qual o imaginário revela-se como um capital pensado do homo 

sapiens e organizado a partir de constelações de imagens sintática e 

semanticamente articuladas em consonância com um contexto 

histórico-cultural. Sabemos que comportamentos, valores, visões de 

mundo, memórias e aspirações humanas enraízam-se em imagens 

cujas configurações testemunham forças pulsantes da cultura em 

seus vários momentos históricos. O imaginário concentra forças que 

conferem sentido para que os homens possam estruturar suas 

experiências e projetar ações. Para Durand, “o imaginário constitui a 

essência do espírito, quer dizer, o esforço do ser para erguer uma 

esperança viva diante e contra o mundo objetivo da morte” (1997, 

p.432). Como “função fantástica”, denota “a marca de uma vocação 

ontológica”, atividade criadora e transformadora do mundo, de fato 

“transformação eufêmica do mundo” (1997, p.432). 

Essa intrincada rede semântica de uma lógica singular que 

atende a natureza do homo symbolicum merece ser decifrada nesse 



110 
 

contexto contemporâneo, sobretudo no que se refere às produções 

de recepção infantil e juvenil. É notória a crescente atração, por parte 

de nossas crianças e jovens, pelos bens simbólicos que se nutrem do 

imaginário da morte. São brinquedos, bonecas, filmes, desenhos 

animados, quadrinhos, livros, entre outras produções culturais que 

trazem figuras simbolizadoras do universo noturno da morte, como 

monstros, vampiros, lobisomens, zumbis, fantasmas e outras 

figurações insólitas que, a despeito de suas singularidades, compõem 

semanticamente representações dessa feição imaginária. Cumpre-

nos perguntar: o que essas manifestações revelam da cultura e do 

tempo em que vivemos? Por que elas atraem tanto as crianças e os 

jovens? De que maneira esse imaginário que as alimenta atende a 

suas demandas? 

Filha da Noite e irmã do Sono, a morte liga-se ao simbolismo 

dos mundos inferiores, desconhecidos, diabólicos, mundo das 

sombras, ao mesmo tempo revela-se como ritual de passagem 

porque abre Acesso em a outras paragens. Trata-se de uma 

percepção afetiva que iguala os homens e traz a eles o sentimento de 

finitude, cuja percepção confere sentido à vida. 

É fato que esse imaginário noturno existe nas produções 

culturais recepcionadas pelas crianças desde muito tempo. Nos 

contos de fadas, contos populares, lendas, estão presentes figuras 

como a do lobo, do ogro, da bruxa, aparecem lobisomens, monstros e 

entre outras criaturas sombrias. São várias as máscaras desse insólito 

que conotam representações do desconhecido, transcendendo as leis 

que ordenam o mundo estável e explicável. 

Evidentemente, entre as narrativas tradicionais e as 

contemporâneas, o imaginário da morte, antes recurso para a 

admoestação e para o ensinamento pelo medo, hoje ganha novas 

compleições, aliando às sensações que se manifestam em face do 

mistério um tom de humor, de ironia, de ludicidade, revelando uma 

aproximação mais afetiva com o desconhecido e com o invisível, 
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denotando, também, uma consciência de linguagem própria da época 

em que vivemos. 

No plano literário, a morte passa a participar de situações que 

motivam o riso como insinuação poderosa que suscita 

questionamentos de uma ordem social camuflada e que precisa 

interrogar suas certezas. Com a revolução tecnológica, desenvolveu-

se uma consciência de linguagem que será expressa em vetores 

composicionais como paródias e textos metaficcionais. A literatura 

reatualiza a morte, ficcionalizando-a, propiciando a ela as feições da 

própria linguagem. 

Essa é nossa percepção ao realizarmos incursões analíticas pelo 

universo criativo da escritora, ilustradora e artista hipermidiática 

Angela Lago (1946-2016), com obras como De Morte! e OH!, e do 

cineasta Tim Burton, com A noiva cadáver. 

A leitura aqui realizada apropria-se de instrumentais advindos 

dos Estudos Comparados de Literatura, que motivam reflexões 

intersemióticas, interartísticas e interdisciplinares a partir do diálogo 

de linguagens e códigos, favorecidos, nesse caso, pela temática da 

morte. Respondendo aos impulsos contemporâneos afeitos ao 

conhecimento que rompe as fronteiras redutoras da especialização, 

este estudo de viés comparativo põe à lume e quer sublinhar o 

reconhecimento de cada texto em sua autonomia e singularidade 

como fenômeno de linguagem, considerando relevantes suas 

articulações com o imaginário cultural. 

Tanto nas obras de Angela Lago quanto no filme de Tim Burton, 

personagens, cenário, ambientação tomam as feições e compleições 

da morte. 

O contexto em que vivemos demanda experiências em 

hipermídia. No universo do virtual, na convivência com avatares, no 
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jogo das imagens holográficas, como se configura o imaginário da 

morte? Como se fiam histórias, enredos e desenredos para as 

crianças e jovens em que essa temática se presentifica? 

A narrativa De morte! faz um recorte do passado e, ao mesmo 

tempo, traz recursos visuais modernos realizados com “lápis 

eletrônico”. O texto aproxima-se da modalidade oral da linguagem, 

daí a fluência de leitura e a facilidade de se poder contar esta história. 

A ilustração “pula” de um lado a outro, comunicando-se pelas dobras; 

as figuras têm um movimento e parecem querer sair da página. Os 

“grilos tipográficos” tentam substituir o gesto do contador de 

estórias. Angela Lago parece desejar levar para o livro o momento da 

narrativa oral, com suas pausas, suspenses, redundâncias (CUNHA, 

2009). 

Os desenhos também remetem ao passado, ao mesmo tempo 

em que são executados por computador. “O antigo de que falo é a 

associação que fazemos com as xilogravuras usadas na literatura de 

cordel” (2001)11. O computador entra neste processo como uma nova 

ferramenta de trabalho da artista mineira. 

De morte! recupera o tema do homem que logra a morte – 

motivo típico das histórias tradicionais – ao que Angela Lago cose 

outras recorrências do imaginário popular. Assim, de uma série de 

dispositivos que se perpetuam, de motivos que se ligam ao tema, a 

autora mineira, como um contador tradicional de histórias, realiza 

uma seleção particular, dispondo elementos variados sobre um 

esquema narrativo que lhe é familiar. 

As ilustrações de Dürer (1471-1528), captadas digitalmente, 

formam um repertório bastante expressivo de imagens. Na capa, a 

morte, junto ao diabo (correndo e vestido como um bobo da corte), 

prenuncia a figuração grotesca que assumirá na narrativa – logo que 

“pular” para dentro do livro. O projeto editorial abraça o jogo 

                                                           
11

 Entrevista com a autora. Belo Horizonte. [Nota do Editor] 
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estético. Ao virarmos a capa, o pobre diabo que estava correndo 

continua preso no canto da página direita (não ocupa a centralidade). 

Na página seguinte, uma santinha no alto da folha serve de 

representação à dedicatória; à direita, uma espécie de "orelha" da 

página mostra-nos a Morte com sua capa sinistra. Ao viramos a 

dobra, ela está com a capa aberta [...] dançando! O que poderia 

sugerir terror torna-se cômico (CUNHA, 2009). 

Vale ressaltar a ambiguidade do título De Morte! porque, por 

um lado, remete à Morte – que protagoniza a tentativa de cumprir 

sua função – por outro, remete ao velhinho que vence a Comadre 

Morte e o Diabo com matutice e as bênçãos do menino Jesus. Não 

escapa aos olhos atentos uma crítica social acerca da "máquina do 

mundo" que carece da Morte para rodar suas engrenagens 

capitalistas. 

A autora, para falar de um tema como a morte – por meio de 

um olhar diferenciado, "gauche" –, carnavaliza a situação, parodia 

dogmas cristãos e critica a sociedade, de uma forma muito astuta, 

inteligente e lúdica. A palavra e a imagem tecem a narrativa, gerando 

significados que o receptor desbrava por meio do olho/ouvido que se 

demora atento e crítico sobre a obra. A comicidade irradia em feixes 

por todos os cantos e segmentos da narrativa. Tradição e imaginação 

concorrem para a elaboração desta obra. A apropriação paródica 

funciona como alavanca para indagações do homem e de suas 

representações, inclusive, as da morte. 

De características sinistras, OH! configura-se como um game. 

Na tela de um computador, a morte é uma animação em flash. 

Trata-se de uma narrativa que é um jogo e que necessita de 

intervenções do jogador para se realizar. Angela Lago constrói, em um 

misto de desafio, mistério e humor, uma trama insólita que se faz no 
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desenvolver de um brincar assombrado. Destinado a crianças, o 

encadeamento vai se dando com a intervenção de seu receptor – 

internauta munido de um instrumento de comando – o mouse 

(CUNHA, 2009). A constituição sonora dessa hipermídia é feita de 

samplers, em que os arquivos de áudio não se encontram disponíveis. 

Um esqueleto segurando uma vela compõe a primeira cena 

com a silhueta de um rato, a ossada de um cachorro (a abanar o que, 

um dia, foi rabo), um piano de meia cauda e, no canto inferior direito 

da tela, um pedaço de papel com um rato desenhado. 

O rato movimenta-se para frente e para trás; o cachorro 

coloca-se sobre suas patas traseiras, cantando ou uivando “ooooooh” 

– com ares de cantor lírico – sua coluna chega a dobrar-se 

completamente a fim de estufar o peito, ou as costelas, posto se 

tratar de uma caveira, que entoa um aviso. Quando o cursor é 

arrastado para o alto da tela ou fundo da cena, soam trovões. 

Nesse clima sombrio e de eventos insólitos, surge um piano 

cujas teclas aparecem quase ao modo do instrumento convencional, 

intercalando-se entre brancas e pretas, uma tecla a mais. Por simples 

convenção, diríamos Dó-Ré-Mi, quarta tecla, Fá-Sol-Lá-Si [...] e 

notamos que a tecla Dó faz com que a caveira requebre a cintura e 

mexa os olhos rapidamente para a direita; Ré apenas geme-range em 

um tom mais agudo; a gose livrando de sua mordida; a quarta tecla 

faz com que o esqueleto cruze as pernas abaixo do joelho, os ossos 

formando um X – evidentemente, solta outro gemido de "Ai!"; Fá e 

Sol fazem com que o boneco-de-ossos dobre o tronco para a direita 

(em direção do piano) e para a esquerda, respectivamente; com a 

tecla Lá, o corpo do esqueleto assume posição de defesa ao cachorro, 

ao mesmo tempo que poderia correr e, finalmente, a tecla Si acaba 

por desmontar o esqueleto em um amontoado de ossos ao chão. 

No entanto, é passando o cursor sobre a cauda do piano que 

ela se abre, duas mãos-fantasmas surgem: uma segura a tampa, a 

outra dedilha a tecla Fá, enquanto se ouve uma risada. Nesse 
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instante, o rato se move, indo parar sob as pernas do cão-esqueleto. 

Se o internauta-leitor-autor não decide o que fazer, os olhos da 

caveira se movem para os lados, ao mesmo tempo em que suas 

costelas arfam. Uma possibilidade é tocar mais um pouco de piano e 

ver o ratinho se movimentando sob os possíveis pés do esqueleto; ou 

então clicar sobre o desenho do rato e este saltar sobre o esqueleto 

humano. 

Passando o mouse, o esqueleto rebola e treme na tentativa de 

livrar-se do pequeno animal. A decisão imediata pode ser um clique, 

mas não adianta, os remelexos continuam sem solução. Pode-se 

solicitar o auxílio do cachorro, clicando sobre sua imagem. De fato, o 

cão abocanha o rato e fica engasgado com um rato, nem muito vivo, 

nem morto, a entrar e sair de sua boca. O esqueleto humano cruza os 

braços sobre o rosto, recusando-se a olhar a regurgitação do cão com 

o roedor semidevorado em sua boca. 

O internauta pode intervir – e o rato é içado ou, melhor, salvo 

pelo agenciamento do mouse. No entanto, passeando com o mouse, 

os trovões permitem que se veja até o esqueleto do rato. Um 

detalhe: raio caindo duas vezes sobre o mesmo rato faz com que ele 

recupere suas carnes. O mesmo acontece ao clicarmos na imagem do 

rato carregada pelo cursor. Para se livrar do roedor, é necessário 

levantar a tampa do piano, onde parece morar um monstro que come 

o rato. O cachorro se põe a entoar um prolongado oh e o esqueleto 

aplaude a decisão do internauta. 

Era tudo uma armação para o roedor, o papel em que há um 

desenho do rato é riscado com um X vermelho: então, relemos esse 

pedaço de papel, como um mapa, ou o retrato de alguém que está 

condenado a ser morto-devorado pelo monstro do piano (ou seria o 

pianista, ou o próprio piano?). 

Há um som. Os olhos da caveira movem-se de um lado para o 

outro. É necessário reparar bem e ver que o desenho-retrato agora é 

de um cão – e a folha tem o número 2. Anuncia-se mais uma história 
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e já podemos imaginar o que fazer: servir o cachorro para o piano, no 

entanto, como o animal é apenas ossada, o menor deslize do cursor 

faz uma revoada de morcegos surgir. Saídos do piano, fazem com que 

fechemos a tampa. 

O cão começa a lamber a perna do esqueleto, ao clicarmos no 

desenho do cão, (no papel), pode-se conferir que sua intenção é fazer 

uma refeição. O próximo clique faz com que o cachorro destaque o 

osso da perna do esqueleto – e este pega o cão pelo rabo, fazendo-o 

de sanfona, enquanto segura a vela com a boca.  

Mais um clique e o cão vai pelos ares espatifando-se sobre o 

piano: é o fim do instrumento e do animal. Só resta um: aplaudindo-

se. É o fim, último clique sobre o esqueleto, que, então, se aproxima 

da tela do internauta, com seus olhos móveis. Olha bem para quem o 

olha. Registra-se uma simultaneidade comunicativa através do olhar, 

pois o internauta que olha para a cena é quem assusta a caveira que 

agora o espia. 

O esqueleto recua para a cena; o cão, por sua vez, levanta-se, e 

ambos correm apressados, saindo pela esquerda. O piano, que 

também cria pernas, sai pelo lado oposto. O espetáculo narrativo 

termina. 

Nesta hipermídia, tem-se um texto em que as personagens são 

espectros, esqueletos que se movimentam em um ambiente 

sombrio. Como figuras sintéticas, produzidas por computador, vão 

requerer, para a realização de qualquer ação, a intervenção do 

receptor. 

Visualmente, os espaços são esvaziados, sombrios, e apesar de 

ser uma produção para crianças, ela prima pela incompletude e pela 

incomunicabilidade entre os personagens, os esqueletos são ausência 

da materialidade viva do corpo. Nesse sentido, a estratégia de 

construção da ambientação é a ausência, como um importante 

recurso estético e narrativo, que acena para a solidão, para o vazio, 

para a morte. Por sua vez, o internauta, perscrutando índices sonoros 
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ou visuais, agencia a mobilidade desses seres mortos vivos, ao 

mesmo tempo em que narrativiza a história. Desse modo, é o 

inexplicável das cenas que move o internauta a buscar possibilidades 

de sentido, de engendrar sequências, de criar sintaxes que liguem os 

protagonistas entre si e o espaço que ocupam; a preencher o vazio da 

morte com a presença do lúdico e da parceria propiciados pelo jogo. 

Esse arranjo insólito gera, ao mesmo tempo, um clima de tensão e 

divertimento, subverte a noção da morte como algo ameaçador. 

Também reavalia a morte como tipificação e estereótipo. Neste 

game, é entidade insólita. Ela figura-se parceira em um jogo de 

perde/acha; de perde/ganha. 

Se a importância desse aspecto visual é indiscutível, o papel da 

linguagem sonora é fundamental para marcar a temporalidade da 

narrativa; e é o internauta, que colocado no jogo, decifra as pistas 

sonoras, colocando em prática uma ação de examinador e de 

especulador; assim, o lúdico vai se complementando pelo lúcido. 

O texto hipermidiático mistura humor, inteligência e 

sensibilidade. No jogo do verbal e do não verbal propõe o inusitado, 

instaurando diálogo entre autor e o leitor imersivo, ensejando um 

clima de cumplicidade nas aventuras da narrativa (CUNHA, 2009). 

Nessa obra, a reconfiguração da morte é realizada de maneira 

surpreendente e lúdica. A forma pela qual se tecem o cenário, as 

ações e movimentos das personagens é gerenciada por esse insólito 

ficcional que gera tensão e também confere humor, o que produz, 

como efeito, a inquietação e o riso. O mapa de navegação, que subjaz 

ao plano de narratividade dessa produção hipermidiática, 

notadamente demanda atenção, posto diagramar um jogo, no qual a 

coordenação olho/mão e intelecto do leitor conjugam-se porque, 

como jogador, não se pode perder a vida da morte. 
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A animação A noiva cadáver, produzida em 2005, conta a 

história de Victor, um jovem burguês, que se vê obrigado a se casar 

com Victoria sem mesmo conhecê-la. No primeiro encontro, os 

jovens se apaixonam. Entretanto, ocorre uma situação inusitada: ao 

ensaiar para o casamento, coloca a aliança em um galho seco, como 

se fosse o dedo da noiva e, de repente, vê-se casado com Emile, uma 

misteriosa mulher-cadáver que morreu por acreditar em um amor. 

Victor é conduzido à força ao mundo subterrâneo dos mortos, um 

ambiente sombrio, mas povoado de outros cadáveres que cantam, 

dançam, um lugar onde reina a alegria. Enquanto isso, no mundo dos 

vivos, Victoria é forçada a crer que fora abandonada pelo noivo e é 

obrigada a se casar com Lord Barkis. 

Ao saber do casamento de Victoria no mundo dos vivos, Victor 

une-se definitivamente à Noiva Cadáver, ainda que, para isso, 

necessite morrer. Uma grande festa é realizada e os animados mortos 

invadem a igreja e provocam pânico no pastor e em todo o vilarejo. 

Lord Barkis descobre que a família de sua esposa está arruinada e 

pede uma explicação. Victoria, todavia, junta-se ao resto da cidade 

para assistir à próxima celebração. Nesse momento, a Noiva Cadáver 

percebe que Victor e Victoria estão apaixonados e impede que o 

noivo tome a bebida que o faria morrer e reconhece Lord Barkis, seu 

ex-noivo, que a matou para ficar com seus bens; assim, este acaba 

bebendo o veneno e morre imediatamente. A Noiva Cadáver é 

libertada e vingada, abandona a igreja e decompõe-se em milhares 

de borboletas que desaparecem na noite, sob o olhar de Victor e de 

Victoria, que conseguem ficar felizes para sempre. 

A narrativa cinematográfica opera com a inversão dos mundos 

dos vivos e dos mortos. A Terra dos mortos apresenta cor e 

iluminação vibrante, enquanto a dos vivos é branca e preta. 
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Tendo como matriz inspiradora um conto folclórico russo do 

século XIX, o uso do maravilhoso como recurso estético recolhe, com 

naturalidade, o espectador para o universo da morte, assim como 

para o convívio entre mortos e vivos – situações, a princípio, 

sobrenaturais. 

A partir do uso consciente de uma linguagem carnavalizada, tal 

como compreende Bakhtin, o filme provoca o riso irônico, 

referenciando a estética do grotesco, que, segundo Bakhtin (2002), 

está associada à cultura popular da Idade Média e do Renascimento, 

e contribui para esse riso regenerador. 

A animação é mais uma experiência entre tantas que revelam o 

estilo de Burton na produção de desenhos animados góticos, muitas 

vezes rejeitados pela conotação macabra e sombria com que se 

apresentam. As produções do artista, em seus temas, composições 

de cenários e de personagens reescrevem o expressionismo com 

notas marcadamente góticas. A contraposição de imaginários de 

regime diurno e noturno na configuração de mundos fantásticos e de 

realidades que projetam o bem e o mal, a vida e a morte, são 

elementos recorrentes em sua obra. 

Sendo norte-americano, mas tendo vivido perto do México e 

mostrando-se um conhecedor da cultura mexicana, é bem provável 

que tenha se inspirado nos rituais do Dia dos Mortos para criar a 

Noiva Cadáver. 

mas vivendo tão perto do México, onde você vê 
os esqueletos do “Dia Dos Mortos” e é tudo 
bem-humorado, com música, dança, uma 
celebração da vida, de um jeito que parece uma 
visão mais positiva das coisas. (WOODS, 2011, 
p.298) 

A Noiva Cadáver é a personagem que se destaca porque sua 

monstruosidade física e seu avançado estado de decomposição 

surpreendem, no entanto seu comportamento alegre e engraçado 
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cria identificação com o espectador. A fantasia, a inversão de valores 

propiciam o encantamento e o riso. 

Cumpre ressaltar que o filme inicia com o protagonista 

observando uma borboleta que ele liberta de uma redoma de vidro e 

assiste-a voar pela janela. E termina com a Noiva Cadáver a se 

decompor em milhares de borboletas que desaparecem na noite. 

A borboleta é elemento que metaforiza a morte, pois realiza 

uma metamorfose para que passe a existir. Para Chevalier e 

Gheerbrant, “a crisálida é o ovo que contém a potencialidade do ser; 

a borboleta que sai dela é um símbolo de ressurreição” (1996, p.138). 

A morte, então, é apresentada simbolicamente como transformação, 

recomeço, passagem para outra forma de ser. 

A metáfora visual que compreende a borboleta traduz criativa 

e simbolicamente um novo sentido para a morte marcado pela 

espiritualidade e também referencia um significado para o mundo 

dos vivos, onde reina a materialidade. 

A desconstrução do sentido comum atribuído à morte pela 

cultura ocidental a partir do riso, com a figuração de esqueletos que 

tocam, dançam e cantam, anuncia um grotesco que se estabelece 

pelo impulso do paradoxal (KAYSER, 2010). As figuras subvertem a 

ordem apresentando-se personagens horríveis e engraçados ao 

mesmo tempo, revelando um lúdico tom de ambiguidade à obra. 

No intuito de estabelecer aproximações entre as obras aqui 

analisadas, podemos observar que a personagem representativa da 

morte nas três narrativas evidencia um ponto de vista, uma visão 

sobre a morte e, consequentemente, sobre a vida, trazendo 

possibilidades de reflexão sobre essa realidade humana que se 

mostra como inexorável. 

O uso do recurso da carnavalização imprime duas cosmovisões 

acerca do tema, revestindo-o de orientações diametralmente 

opostas. É como se ecoassem duas vozes em diálogo e ao mesmo 

tempo em divergência com as concepções aceitas socialmente. 
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Parodia-se uma maneira de ver, de pensar e de falar sobre o evento, 

invertem-se os princípios profundos do discurso corrente. 

A paródia que aqui se enuncia articula-se com o riso, recupera-

se o que, para Bakhtin, constituía-se a originalidade da cultura cômica 

popular medieval: “O mundo infinito das formas e manifestações do 

riso opunha-se a cultura oficial, ao tom sério, religioso e oficial da 

época” (2002, p.3), oferecendo uma visão distinta, deliberadamente 

não-oficial, como um segundo mundo contraposto à estabilidade, à 

perenidade das regras que regem a ordem social. Nesse sentido, a 

morte inaugura o estado de festa, o carnaval. 

ao contrário da festa oficial, o carnaval era o 
triunfo de uma espécie de liberação temporária 
da verdade dominante e do regime vigente, de 
abolição provisória de todas as relações 
hierárquicas, privilégios, regras e tabus. Era a 
autêntica festa do tempo, a do futuro, das 
alternativas e renovações. Opunha-se a toda 
perpetuação, a todo aperfeiçoamento e 
regulamentação, apontava para um futuro ainda 
incompleto. (2002, p.8) 

Na ambientação da festa, em que se faz vivenciar 

simbolicamente essa segunda vida, abre-se a possiblidade de 

manifestação da consciência sobre a relatividade das verdades, pois a 

lógica das coisas apresenta-se ao revés. Esse segundo mundo inverte 

a vida ordinária, criando a percepção do (extra)ordinário. 

O sistema de imagens sobre o que se revela nas obras aqui 

tratadas, considerando suas diferentes formas e símbolos, traduz 

uma originalidade alimentada pela percepção carnavalesca, 

reveladora desse riso festivo, alegre, irreverente e ambivalente, de 

certa forma um riso que nega e afirma, renovando paradigmas e 

concepções há muito estabelecidas. O efeito risível expressa uma 

visão que não se coaduna com a ordem de pensamento vigente. O 
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riso alegre que se mostra nas obras não se presta tão somente a 

divertir, mas enriquece-se de força e profundidade para 

transformações. 

Pode-se aproximar do grotesco, tal como apresenta Bakhtin, 

“diferenciando-se das imagens da vida cotidiana, preestabelecidas e 

perfeitas” (2002, p.22). O grotesco traz “imagens ambivalentes e 

contraditórias que parecem disformes, monstruosas e horrendas 

[...]”. Assim insólita se apresenta a morte no jogo de linguagens dos 

textos analisados, retecendo laços vivos com a cultura popular de 

tempos remotos, favorecendo uma leitura lúdica e regeneradora de 

sentidos para a tragicidade da morte e anunciando uma reconciliação 

imponderável com o sublime da vida. 

De acordo com Bakhtin, no sistema de imagens grotescas, a 

morte não nega a vida, ela é condição para a renovação – 

“nascimento-morte e morte-nascimento são fases constitutivas da 

própria vida” (2002, p.44) e, portanto, impossíveis de infundir temor, 

daí o fascínio que tal figuração provoca nesses leitores: alguma forma 

de questionamento sobre o inexorável da vida. 
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Regina Michelli (UERJ) 

O processo de metamorfose caracteriza-se, basicamente, pela 

transformação de um ser, implicando mudança de forma, natureza ou 

estrutura. O significado do termo abrange a mutação que ocorre 

durante o ciclo de vida de certos animais, como a borboleta e o sapo, 

originados respectivamente da lagarta e do girino, ou também a 

mudança de aparência física, de caráter ou de circunstância; pode 

ainda assinalar uma transformação completa de uma pessoa ou de 

uma coisa. 

Nos contos de fadas, a metamorfose é um elemento tão 

presente que chega a definir o maravilhoso. Como marcas gerais da 

narrativa maravilhosa, elementos constantes na estruturação dos 

contos, Nelly Novaes Coelho (2000, p.177-180) distingue a 

onipresença da metamorfose. Para essa professora, o processo 

implica mudança de forma das personagens, mais frequentemente 

transformadas em animais que em vegetais ou acidentes geográficos, 

ligando-se, “talvez, a antigas crenças de que todos os seres anormais 

ou disformes (formas humanas misturadas a formas animais, seres 

fabulosos) possuíam altos poderes de interferência na vida dos 

homens” (2000, p.177). 

Dentro do cenário do maravilhoso, a metamorfose é o prodígio 

mais frequente e característico nos contos de fadas tradicionais. A 

constância na mudança da forma pode ser exemplificada em muitos 

contos tradicionais: 
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mãos são cortadas, encontradas e religadas ao 
corpo; bebês têm a garganta cortada, mas 
depois são trazidos de volta à vida; uma 
lâmpada enferrujada se transforma em talismã 
todo poderoso [...]. Mais do que a presença das 
fadas, a função moral, a antiguidade imaginada, 
o anonimato oral da fonte primeira e o final feliz 
(embora todos esses fatores contribuam para a 
definição do gênero), é a metamorfose que 
define o conto de fadas. (WARNER, 1999, p.17) 

A metamorfose é quase sempre associada a uma maldição em 

que a personagem é degradada a uma condição inferior, seja a 

transformação em seres inanimados ou animais, e ao consequente 

processo de redenção, quando recupera a forma original. Em alguns 

contos, porém, a metamorfose é prerrogativa da personagem, que 

pode se auto metamorfosear, livrando-se de perigos ou obtendo 

alguma vantagem com esse poder. 

A Literatura para crianças e jovens é habitada por monstros de 

todos os tipos, o que também ocorre em cantigas de roda. Alguns 

apresentam uma aparência bem humana, mas a vilania e a crueldade 

em suas ações projetam essas personagens no panteão da 

monstruosidade, como se vê na madrasta de Cinderela, na rainha da 

Branca de Neve, no Barba Azul e etc. Outras personagens exibem 

uma figura que as aproxima da espécie animal, como a Cuca de 

Lobato, o protagonista masculino de “A Bela e a Fera” ou de “Riquet, 

o Topetudo”. 

Nas narrativas da tradição, a personagem do ogro várias vezes 

se confunde com a do gigante. A este ser são atribuídas maldades 

que, ao fim e ao cabo, justificam sua morte e a apropriação de seus 
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bens pelo herói do conto. Tal se vê em “O Pequeno Polegar” e “O 

Gato de Botas”, do escritor francês Charles Perrault. 

No sentido dicionarizado, encontramos o significado do termo 

ogro associado a uma criatura imaginária, assustadora, devoradora 

de seres humanos, espécie de bicho-papão. No Dicionário de 

símbolos, de Chevalier e Gheerbrant (2002, p.651), o ogrelembra os 

Gigantes, os Titãs e Cronos, simbolizando a força cega e devoradora, 

associada à morte. Arlette Bouloumié, em seu estudo sobre o ogro, 

afirma que 

O dicionário Bloch et Wartburg indica que a 
palavra aparece em 1300 com o sentido 
moderno e que ela - provavelmente uma 
alteração da forma “orc” do latim Orcus, 
significando “deus da morte” e “inferno” – teria 
sobrevivido nas crenças populares para chegar à 
lenda do ogro. Essa etimologia é apoiada pelo 
italiano orco = “papão”, pelo espanhol arcaico 
huerco = “inferno, diabo”, e por uma passagem 
da vida de Santo Elói, morto em 659, que alude 
a ela num sermão onde, repreendendo aqueles 
que conservavam velhas superstições pagãs, cita 
Orcus, Netuno e Diana. Jacob Grimm foi quem 
primeiro fez a aproximação do ogro com o Orcus 
dos latinos. (2000, p.754) 

Na sequência da análise do sentido etimológico do termo, Bouloumié 

ressalta a origem da palavra associada às trevas do mundo 

subterrâneo, à devoração e ao ato de engolir, à morte. 

A caracterização física do ogro apresenta-o como uma criatura 

assustadora, de proporções gigantescas. Como monstro com poderes 

sobrenaturais e forma aparentemente humana, torna-se um ser 

híbrido. Algumas características remetem-no à esfera animal, como o 

faro apurado, a insuficiência de visão, a inteligência restrita, o apetite 

bestial, que pode ser associado ao canibalismo se o ogro for 
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considerado como pertencente à espécie humana. Acrescentam-se 

outros traços como a possibilidade de, pela metamorfose, tomar a 

forma de um pequeno animal mesmo que sua aparência seja a de um 

gigante. Em uma perspectiva mais ligada à esfera social humana, o 

ogro é geralmente dono de grandes riquezas e dotado de poder, 

tanto físico, pelo avantajado de seu corpo, quanto oriundo dos bens 

materiais que possui, incluindo-se castelos, terras cultivadas, objetos 

mágicos como as botas de sete léguas, a galinha dos ovos de ouro. 

Nos contos da tradição, o ogro, principalmente como figura 

masculina, é o representante do mal, derrotado pelo herói. Na obra 

Histórias ou Contos dos tempos passados com moralidades (Contos 

de Fadas e Ogros), de Charles Perrault, publicada em 1695, 

encontramos essa personagem em “O Pequeno Polegar” (ou “O 

Polergazinho”), “O Mestre Gato” (ou “O Gato de Botas”) e “A Bela 

Adormecida do Bosque”. 

Se os ogros de Perrault aparecem, por um lado, 
como os irmãos das fadas que a etimologia liga 
à Fata, deusa dos destinos, o que os torna 
herdeiros das Parcas, por outro lado, uma parte 
deles está também ligada ao poder da vida e da 
morte. Mas enquanto a fada viu seus poderes 
desenvolverem-se num sentido benéfico, no 
ogro são seus aspectos maléficos que irão 
prevalecer. (BOULOUMIÉ, 2000, p.762) 

Nas narrativas “O Pequeno Polegar” e “O Gato de Botas”, o 

ogro é vencido por seres que lhe são aparentemente inferiores, o 

primeiro de pequena estatura, o segundo, um animal. O ogro 

devorador de crianças do primeiro conto mata, por engano, as 

próprias filhas e é ludibriado pelo protagonista, que se apossa de 

suas botas de sete léguas e de seus bens materiais. O do segundo 

conto tem o poder de se metamorfosear em qualquer tipo de animal 

e, desafiado pelo gato, transforma-se em um camundongo sendo 
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imediatamente devorado pelo esperto oponente, que se apropria de 

toda a riqueza do ogro, beneficiando seu dono, o filho caçula de um 

moleiro. A personagem em estudo é portadora de uma riqueza que 

simbolicamente vai ser absorvida por aquele que a vencer: o ogre 

liga-se “à simbólica do monstro, que engole e cospe, lugar das 

metamorfoses, de onde a vítima deve sair transfigurada” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2002, p.651). 

No cinema, a personagem título de O Gato de Botas, longa-

metragem de animação da DreamWorks e criada originalmente no 

elenco de Shrek, apresenta características bem diversas das que 

emergem no conto de Perrault: o Gato é ágil, sedutor, com 

habilidades que lembram a personagem Zorro. No Brasil, foi lançado, 

em 1990, O Gato de Botas extraterrestre, direção de Wilson 

Rodrigues, tendo por base o conto de Perrault. Já sobre “O Pequeno 

Polegar”, há o filme de 1958, Tom Thumb, dirigido por George Pal e 

inspirado no conto dos Grimm. 

Na história de “A Bela Adormecida do Bosque”, de Perrault, 

aparece a figura da mãe do príncipe, pertencente à raça dos ogros: 

“quando via criancinhas, precisava fazer um esforço terrível para não 

se atirar sobre elas” (PERRAULT, 1989, p.106). Ao assumir o trono 

pela morte do pai, o príncipe, agora rei, conduz sua esposa, a Bela 

Adormecida, e o casal de filhos ao castelo onde morava a mãe. Ele 

parte para a guerra e a rainha-mãe pede ao mordomo que prepare, 

para ela comer, a menina, depois o menino e, por último, a nora, 

todos salvos pela piedade do serviçal, que lhe serve um animal no 

lugar das crianças e da mãe. Descoberto o engodo pela ogra, a nora, 

os netos e a família do mordomo são condenados à morte, salvos 

pelo príncipe que chega ao castelo no justo momento de impedir a 

tragédia, garantindo o final feliz dos contos de fadas. No cinema, a 

versão mais escolhida para ir às telas tem sido a dos irmãos Grimm, 

cujo desfecho se dá com o casamento da bela princesa e seu príncipe, 

sem a segunda parte da história que se vê no conto de Perrault. 
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Nos Contos de fadas para o lar e as crianças, publicados em 

dois volumes (1812 e 1815), dos alemães Jacob e Wilhelm Grimm, a 

personagem do gigante é numericamente superior à do ogro. Há um 

conto, porém, em que essa personagem se faz presente: “O Okerlo”. 

A história inicia com uma rainha colocando a filha num berço de ouro 

e o jogando ao mar, sem qualquer explicação para tal atitude. O 

berço chega a uma ilha habitada por “comedores de gente” (2012, 

p.328, Vol.II). A mulher do velho Okerlo resolve esconder a criança do 

marido com a intenção de casá-la, no futuro, com um de seus filhos. 

A menina cresce, mas não deseja se casar com o jovem Okerlo, 

quando um príncipe chega à praia onde ela se encontrava e os dois se 

enamoram um do outro. A velha devoradora de gente também 

aparece nesse momento e, furiosa, determina que o príncipe seja 

servido, assado, no casamento do filho. A história prossegue com 

sequências narrativas de outros contos, como o velho Okerlo 

matando um dos filhos no lugar do príncipe, a fuga do casal com uma 

das botas de milhas (a bota de sete léguas dos contos de Perrault), 

além de uma vara mágica e um feijão, escondido num bolo, que 

responde a tudo o que lhe for perguntado. O casal é perseguido pela 

velha devoradora e a menina utiliza, por três vezes, a varinha mágica 

para os metamorfosear em diferentes elementos, enganando a velha. 

No final da narrativa, a menina transformada em roseira e o príncipe 

em abelha, sem conseguirem retornar à forma humana, encontram-

se no jardim da rainha mãe que, graças a uma fada, desfaz o feitiço, 

reconhece a filha e procede ao casamento dos dois. 

O conto “João e o Pé de Feijão”, de tradição britânica, traz a 

personagem do ogro em um de seus registros: há as versões de 

Benjamin Tabart, de 1807, história moralmente edificante na visão de 

Maria Tatar (2004, p.135) e a de Joseph Jacobs, de 1890, a mais 

conhecida, que integra sua antologia de contos de fada ingleses. Na 

primeira história, a personagem principal, Jack, obtém a informação, 

de uma fada, de que o gigante que vivia no topo do pé de feijão 
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assassinara o pai dele e roubara a riqueza da família, logo, apropriar-

se dos bens do gigante não constituiria um roubo de Jack, mas uma 

recuperação do que lhe pertencia por direito. 

No conto de Jacobs, João troca a vaca, que venderia na feira 

para garantir o sustento da família, por cinco feijões mágicos. A mãe 

joga os feijões pela janela, censura e pune o menino, deixando-o sem 

jantar. Ao acordar, João vê o imenso pé de feijão, sobe por ele e 

chega ao céu, seguindo uma trilha que o conduz a uma casa enorme 

onde se encontra uma “mulher alta, grande, maciça” (2004, p.139), a 

mulher do ogro. Ela adverte o protagonista que o marido aprecia 

comer meninos grelhados com torrada. João foge, da primeira vez, 

com um saco de moedas de ouro assim que o ogro adormece. 

Quando as moedas terminam, João sobe novamente o pé de feijão e 

foge com uma galinha que põe ovos de ouro; na fuga, ela cacareja e 

acorda o ogro, mas João é bem-sucedido. Retornando pela terceira 

vez à casa do ogro, João rouba uma harpa dourada mágica, que grita 

pelo dono ao ser carregada pelo invasor. O ogro persegue o menino 

pelo pé de feijão, mas, ao atingir primeiro o chão, ele dá uma 

machadada na planta, que se parte, provocando a queda e a 

consequente morte do ogro. No final, ele e sua mãe ficam muito ricos 

e João se casa com uma princesa, vivendo todos felizes para sempre. 

Segundo Maria Tatar, “O fraco mas astuto João consegue derrotar um 

gigante imbecil, adquire sua fortuna e volta para casa triunfante” 

(2004, p.134). 

Repercussões dessa história nas telas encontram-se em: João e 

o pé de feijão (Jack and the beanstalk), direção de Jean Yarbrough, 

adaptação cinematográfica estrelada por Bud Abbott e Lou Costello, 

de 1952; João e o pé de feijão ou A verdadeira história de João e o pé 

de feijão (Jack and the beanstalk: the real story), filme de Jim Henson, 

de 2001, também exibido como minissérie na televisão nos Estados 

Unidos; Jack, o caçador de gigantes (Jack, the giant slayer), de 2013, 

filme dirigido por Bryan Singer. 
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A figura do ogro desliza para outras personagens. Bouloumié 

considera como avatares do ogro: o diabo, desdobramento folclórico; 

a feiticeira devoradora de crianças, de que “João e Maria”, dos irmãos 

Grimm, é um exemplo; o lobo, cuja imagem se liga, tal como o ogro, à 

floresta, à solidão, à fome, à morte; o marido abusivo que se outorga 

plenos poderes sobre sua mulher, cuja personalidade é por ele 

devorada, remissão ao Barba Azul; o gigante, designação do ogro na 

Suécia, Escócia, Irlanda e Grã-Bretanha e, por último, o vampiro que 

se alimenta do sangue de suas vítimas, e não de sua carne, o tirano 

sanguinário, o ditador moderno. Selecionamos, para este texto, 

algumas das personagens apontadas pela autora citada como 

desdobramentos do ogro. 

A personagem do diabo está presente em muitos contos da 

tradição. Câmara Cascudo, em Contos tradicionais do Brasil, reserva 

uma sessão ao “Demônio logrado”. Não são muitas, porém, as 

narrativas em que a personagem apresenta características 

semelhantes às do ogro. Tal se vê no conto “O diabo e seus três fios 

de cabelo dourado”, dos Grimm. Um lenhador e uma princesa 

apaixonam-se, mas, para obter a mão da moça, é preciso que o 

pretendente consiga três fios do cabelo dourado do Diabo. O herói 

chega ao Inferno e é ajudado pela mulher do Diabo não só a 

conseguir o que deseja, como a solucionar os enigmas que 

transformarão o lenhador em um rico homem, digno da mão da 

princesa. O Diabo, neste conto, apresenta o olfato apurado e o 

canibalismo: ao chegar à casa, diz à mulher: “estou sentindo cheiro 

de carne humana” (2012, p.148, Vol.I), expressão bastante recorrente 

nos contos da tradição e definidora do ogro. 

Para Arlette Bouloumié, “O último avatar do ogro é o lobo, o 

animal feroz por excelência na Europa, cuja boca com dentes 

pontudos rasga suas presas e espalha terror” (2000, p.755), 

acrescentando que há uma versão italiana de “Chapeuzinho 

Vermelho” com uma ogra, possuidora de um rabo que denuncia sua 
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natureza não humana. A narrativa de Perrault termina com a morte 

da vovó e da menina, devoradas pelo lobo, sem que haja qualquer 

intervenção, natural ou maravilhosa, para salvá-las – o caçador, que 

as resgata da barriga do lobo, pertence à história dos irmãos Grimm. 

O lobo representa simbolicamente a figura masculina (BETTELHEIM, 

1980, p.205) destruidora do feminino em sentido amplo, pois tanto 

atinge a jovem menina, quanto a velha senhora. 

Dentre vários contos da tradição, “Chapeuzinho Vermelho” tem 

sido alvo frequente de releituras. Na obra O quarto de Barba Azul, de 

Angela Carter, publicado em 1979, encontra-se o conto “A Companhia 

dos Lobos”. A história dialoga com as narrativas que lhe são 

anteriores, subvertendo, porém, a construção das personagens e os 

padrões comportamentais estabelecidos em torno das relações de 

gênero: 

A violência explode no conto: na introdução, 
preparando a ambiência com a narrativa de 
várias histórias que deságuam na principal. 
Nesta, há a morte da avó, com requintes de 
crueldade, esperteza e erotismo, e a ameaça 
inicial sobre a menina. Os papéis se invertem, 
com ela agindo diante do fim que se anunciava 
inevitável e já escrito pelos contos da tradição. 
O homem-lobo cede à paixão, dobra-se a 
alguém que se configura mais forte que ele. É 
ela que se despe – reatualizando o strip-tease 
de “A História de Avó” - e quem o despe. De 
mero joguete nas mãos do devorador, é ela 
quem o devora – de objeto a sujeito, ela o 
apazigua. (SANTANA; MICHELLI, 2008, p.14) 

O conto de Carter foi posteriormente roteirizado pela escritora 

para filme de mesmo nome, dirigido por Neil Jordan em 1984. Outras 

narrativas fílmicas podem ser registradas em torno de 

“Chapeuzinho”: Freeway: sem saída, lançamento em 1996, com 
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direção de Matthew Bright; Deu a louca na Chapeuzinho, direção de 

Todd Edwards, Tony Leech, 2005; Red Riding Hood, de Randal Kleiser, 

lançado como Chapeuzinho no século XXI em 2007 no Brasil; 

Chapeuzinho Vermelho do inferno, de 2010, direção de Jorge Molina 

Enríquez; Deu a louca na Chapeuzinho 2, direção de Mike Disa, 

lançamento 2011; A garota da capa vermelha, direção de Catherine 

Hardwicke, de 2011. 

O Barba Azul e, de certa forma, o rei de “A Paciência de 

Griselda”, contos de Perrault, podem ser considerados ogros, 

correspondendo “a um fantasma tipicamente ocidental e masculino. 

É a figura do marido abusivo que se arroga total poder sobre sua 

mulher escrava, cuja personalidade é por ele devorada” 

(BOULOUMIÉ, 2000, p.761). Na primeira narrativa, a personagem 

título casa-se com uma jovem, cujo critério de eleição é a beleza dela, 

para posteriormente exigir-lhe obediência e submissão: apresenta-

lhe as chaves de todos os cômodos do palácio, proibindo-lhe a 

entrada em um deles; curiosa, a esposa penetra o compartimento, 

descobrindo os cadáveres das primeiras esposas de Barba Azul, sendo 

ameaçada de igual destino pelo marido. Na segunda, Griselda, uma 

pastora bela e bondosa, sofre todo o tipo de provação nas mãos do 

marido, o rei. A rainha dá à luz uma menina, mas o rei deixa a filha 

num convento, submete a esposa, sempre obediente, a uma série de 

maus tratos, conta-lhe uma mentira informando-lhe a morte da filha, 

que cresce longe da mãe. Quando um pretendente aparece à mão da 

princesa, o rei aprova o enlace, mas antes submete todos os 

envolvidos a provas cruéis. Primeiramente, repudia a esposa, 

afirmando que se casaria com uma jovem – a filha – em busca de 

herdeiros. Griselda teria de retornar à sua condição inicial, voltando à 

casa na floresta e a usar as pobres roupas de antes, além de orientar 

a “nova esposa” do rei. No dia aprazado, ele revela a verdade diante 

de todos, louvando publicamente a paciência, a virtude e o amor da 

esposa, que ao longo dos anos acatara tudo o que ele lhe fizera. As 
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duas narrativas de Perrault, centradas na vida após o casamento, 

antes semelham-se a histórias de terror e crueldade, pesadelo que 

termina com a morte de Barba Azul pelos irmãos espadachins da 

esposa e o final “feliz” de Griselda com o marido e a ciência de que a 

filha se transformara numa linda jovem, pronta a se casar. Clarissa 

Pinkola Estés identifica, em Barba Azul, o predador da psique 

feminina: 

Quando uma alma jovem se casa com o 
predador, ela é capturada ou reprimida durante 
uma fase da sua vida que deveria ser de 
desdobramento. Em vez de viver livremente, ela 
começa a viver falsamente. A promessa 
enganosa do predador diz que a mulher será 
rainha de algum modo, quando de fato o que se 
planeja é seu assassinato. (1999, p.71) 

Uma adaptação de “Barba Azul” foi levada às telas em 2009 

sob a direção de Catherine Breillat. A crítica de Filipe Furtado, 

comparando o filme à produção de Manuel de Oliveira, 

“Singularidades de uma rapariga loira”, conto de Eça de Queirós, 

realça: 

As coisas no mundo de Barba Azul são 
exatamente o que aparentam ser. O casamento 
entre a jovem e o ogro é firmado no primeiro 
encontro entre eles justamente por 
reconhecerem-se pelo que são: o ogro quer a 
jovem pela sua inocência, ela não o teme pois 
seu mal não é dissimulado. Cada imagem do 
filme obedece à mesma lógica plana e clara. Se 
o cinema de Catherine Breillat é explicito, não é 
pela falta de pudor em filmar o sexo, mas pela 
frontalidade dessas imagens. Cada plano leva ao 
seguinte de forma exata e inevitável. A clareza 
com que seus personagens buscam, e fracassam 
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em conseguir, é a maior qualidade de Barba 
Azul. (2009) 

Nos contos de fadas ou narrativas em que há a presença do 

maravilhoso, encontram-se muitas histórias em que a personagem 

principal resgata outro ser de sua aparência animalizada. Bruno 

Bettelheim identifica essas narrativas ao ciclo do noivo ou noiva 

animal, cuja tradição no Ocidente remonta a Metamorfoses, de 

Apuleius, no século II d.C., remetendo a fontes ainda mais antigas. 

Para o psicanalista, as histórias passíveis de serem incluídas nesse 

ciclo relacionam-se à ansiedade sexual e à percepção do sexo como 

algo animalizado que só o amor pode transformar em relação 

humana. Entendemos, como possível desdobramentos do ogro, a 

personagem masculina detentora de aparência física feia, por vezes 

animalizada, como se vê nos contos “A Bela e a Fera”, de Jeanne-

Marie de Beaumont, e “Riquet o Topetudo”, de Charles Perrault. 

Nesta última narrativa, o príncipe que dá título ao conto era tão feio 

que suspeitaram não pertencer à raça humana, ainda que houvesse 

sido dotado, por uma fada, de brilhante inteligência e sagacidade, 

obtendo, ao final, a mão da bela princesa por quem se apaixonara. As 

personagens de Riquet e Fera são alçadas de sua condição 

fisicamente degradada graças ao amor de suas princesas. 

O conto “A Bela e a Fera” tem sido revisitado com alguma 

frequência, inclusive ocupando as telas do cinema e os palcos, em 

concertos e peças teatrais. A Fera é, inicialmente, um desdobramento 

do ogro ameaçador associado à morte, pois é o fim que Bela julga 

encontrar ao ser deixada no castelo de Fera. A narrativa de Jeanne 

Marie Le Prince de Beaumont, publicada em 1757, não expõe as 

razões para a maldição que recaíra sobre o príncipe metamorfoseado 

em Fera, diferentemente do que ocorre na versão anterior de 1740 

de Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, mais conhecida como 

Madame de Villeneuve, textos publicados recentemente no Brasil 

pela editora Zahar em uma única obra. 
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Novas releituras dos contos de fadas surgem pelas mãos de 

Angela Carter no livro já citado, de 1979. À roda de “A Bela e a Fera”, 

encontram-se os contos “A Corte do Sr. Lyon” e “A Noiva do Tigre”. O 

primeiro apresenta uma história que segue, basicamente, o enredo 

de Beaumont. Em “A Noiva do Tigre”, porém, o início da narrativa já 

indicia os rompimentos com a história da tradição: “Meu pai perdeu-

me num jogo de cartas para a Fera” (2000, p.83). A filha vivencia a 

experiência de ser entregue a outrem não como honra pelo pai que 

ama, mas humilhação: 

É importante observar que a humanidade e a 
animalidade, a razão e a loucura são questões 
colocadas em tensão neste conto, abalando 
paradigmas. A voz narradora evidencia sua 
opinião quanto à superioridade dos cavalos 
sobre a raça humana: “os cavalos são melhores 
que nós; teria com satisfação partido com ele 
para a terra dos cavalos se tivesse tido 
oportunidade.” (NT

12
, 2000, p.89). A Fera é um 

animal, mas se apresenta de forma caricata por 
causa da máscara. A criada, espécie de boneca 
mecânica, é também um simulacro. Em 
contrapartida, o pai, humano, não vacilou em 
expor a filha, envolvido pela paixão do jogo; o 
animal (a Fera) se mostra muito mais humano, 
valorizando - inclusive em termos materiais - a 
moça, ainda que o criado tenha lhe dito que 
“Não há humanos vivendo aqui” (NT, 2000, 
p.97). A Fera, neste conto, sequer consegue 
empregar palavras para se comunicar, só o 
fazendo através de grunhidos e rugidos, 
interpretados pelo criado, também inumano, 
simiesco. (NASCIMENTO; MICHELLI, 2008, p.25) 

                                                           
12

 Para referenciar o conto “A Noiva do Tigre” usar-se-á no corpo desta citação a 
abreviação NT., seguido do ano e página. [Nota do Editor] 
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Bela é instalada no palácio de Milorde, a Fera, que lhe faz um 

único pedido, por meio de seu criado: “Meu amo apenas quer ver a 

linda e jovem senhora despida, de todo nua, sem roupa, e isso é só 

uma vez” (2000, p.95), retornando a moça intacta à casa paterna, 

com a soma perdida pelo pai no jogo de cartas, além de outros 

presentes. A proposta humilha a moça, que a recusa, retrucando: “- 

Ponha-me num quarto sem janelas, senhor, e prometo-lhe que 

levantarei as saias acima da cintura, pronta para o receber” (2000, 

p.96). Em contrapartida, o criado anuncia que ela terá de ver a Fera 

nua, com o que ela concorda ao perceber o temor dele de se ver 

recusado. A nudez de ambos permite a ressignificação daqueles seres 

e do difícil relacionamento que se tecera entre ambos, permitindo 

desnudamentos para além do corpo físico. 

Nas telas dos cinemas, uma primeira versão de A Bela e a Fera 

foi realizada pelo francês Jean Cocteau, em 1946, que o crítico norte-

americano Roger Ebert (2004, p.83) considera muito bem-sucedida, 

tanto pelos efeitos especiais capazes de garantir a sobrevivência da 

fantasia, como pela configuração problemática da Fera. Além das 

conhecidas filmagens da Disney – o desenho animado de 1991 e a 

versão live action de 2017 –, há vários filmes à roda dessa história: 

Beauty and the Beast: the later day tale, produção norte-americana 

de 2007, com direção de B. J. Alexander e Brian Brough; Beauty and 

the Beast, filme de produção australiano-canadense dirigido por 

Davis Lister; Beastly (A Fera), de 2011, escrito e dirigido por Daniel 

Barnz, baseado no livro de mesmo título de Alex Flinn, e La Belle et la 

Bête, versão franco-alemã de 2014, com direção de Christophe 

Gans. Destacam-se ainda as séries televisivas de “A Bela e a Fera” 

de 1987, transmitida pela CBS, e a de 2012, produzida pela CW, 

inspirada na primeira. Uma releitura do conto aparece na série 

americana Once upon a time, episódio 12 da primeira temporada, 

2011, intitulado “Beleza Externa”: no mundo encantado, Fera, o 

mago Rumplestiltskin, ajuda a família de Bela a vencer os ogros com a 
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condição de que a moça o acompanhe para sempre. Ela, porém, se 

apaixona por ele, que opta por manter seu poder ligado às trevas, 

permanecendo na solidão e retendo, como lembrança, a xícara 

lascada por Bela, personagem que, segundo lhe informaram, teve 

uma morte trágica ao voltar para o domínio paterno. A história, 

porém, segue outros rumos em temporadas subsequentes, quando 

Rumplestiltskin descobre que Bela não morrera.  

Dentre os filmes propriamente ligados à figura do ogro, avulta 

Shrek, dirigido por Andrew Adamson e Vicky Jenson, produzido e 

lançado pela PDI/DreamWorks em 2001, livremente baseado no livro 

infantil Shrek!, de Willimam Steig, publicado em 1990. O sucesso do 

primeiro lançamento, uma animação computadorizada, estimula a 

produção de sequências: Shrek 2, em 2004; Shrek terceiro (Shrek the 

third), em 2007; Shrek para sempre (Shrek forever after), em 2010, 

com a previsão de um quinto filme a ser lançado em 2019. Alguns 

produtos foram produzidos, derivados do principal, como curtas, 

especiais de televisão, séries e o filme Gato de Botas (Puss in boots, 

2011).  

O início do primeiro filme apresenta a imagem de Shrek lendo 

um livro antigo e, aberta a primeira página, vê-se a expressão “Once 

upon a time” (“Era uma vez”), o que já projeta o texto no âmbito dos 

contos de fadas. A leitura do texto pela personagem título apresenta 

uma princesa com uma maldição que só seria quebrada pelo primeiro 

beijo de amor; trancafiada numa torre muito alta, guardada por um 

terrível dragão, a princesa aguarda seu salvador. Shrek rasga a página 

do livro que ilustra o príncipe e fecha o livro, desqualificando a 

história como bobagem. O filme, porém, vai atualizar esse enredo de 

forma inusitada, estabelecendo a leitura intertextual parodística, o 

que significa manter elementos das histórias tradicionais, revendo 

paradigmas: numa ambiência de castelos e florestas, em que o 

maravilhoso se faz presente, a personagem que deseja a mão da 

princesa longe está do perfil dos príncipes encantados e tampouco 
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lutará para salvar a bela princesa que repousa no alto da torre; Fiona, 

a princesa, revela-se uma personagem enfeitiçada – de dia apresenta-

se como uma bela princesa ruiva mas, à noite, assume a aparência de 

uma ogra verde – e, em vez da fragilidade das donzelas da tradição, é 

uma hábil lutadora de artes marciais salva pelo “príncipe” ogro Shrek. 

Nas séries subsequentes, aparecem a fada madrinha transformada 

em vilã, o Gato de Botas, os pais de Fiona – o pai é o Príncipe Sapo – 

e outras tantas personagens dos contos de fadas, com novos 

atributos. A narrativa fílmica da série, com todas as releituras e as 

desconstruções efetivadas em relação às histórias da tradição, 

editando-as e transformando-as, ao fim e ao cabo pode ser 

considerada um belo conto de fadas moderno. 

Prosseguindo pelas telas, Warcraft, no Brasil Warcraft: o 

primeiro encontro de dois mundos, é um filme norte-americano 

lançado em 2016 pela Universal Pictures, com direção de Duncan 

Jones, produção baseada na série de jogos eletrônicos de título 

homônimo. A história apresenta o conflito de duas raças: os 

guerreiros Orcs, ameaçados em sua sobrevivência no planeta de 

origem, invadem Azeroth, região até então pacífica, habitada por 

humanos. 

Baseado no Lo cunto de li cunti ou Pentamerone, livro de 

contos do italiano Giambattista Basile (1575–1632), o longa O conto 

dos contos (Il Racconto dei Racconti), dirigido por Matteo Garrone e 

lançado em 2016, mescla três histórias. A terceira baseia-se no conto 

“La polece” (“A pulga”, “The Flea”, em inglês), que tem por enredo 

um rei às voltas com uma pulga de tamanho descomunal, de cuja 

pele faz uma veste. O rei lança o desafio de que aquele que descobrir 

a origem de tal pele casar-se-á com a bela princesa Porziella, sua 

filha. Um ogro desvenda o mistério e a princesa, mesmo reclamando 

de sua sina, é levada pelo ogro canibal e a história prossegue com as 

desventuras da personagem até o consagrado final feliz. 
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O filme Caminhos da Floresta (Into the Woods), produção 

americana de 2014, direção de Rob Marshall e produção de Walt 

Disney Pictures, entrelaça, no enredo, várias personagens de contos 

de fadas, como Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, João do pé de 

feijão, Rapunzel e a bruxa, vivida por Meryl Streep. A história traz à 

luz várias questões éticas, como perdas afetivas, infidelidade, 

individualismo, problematizando o “final feliz” dos contos da 

tradição. 

A série Faerie Tale Theatre, produzida de 1982 a 1987 e criada 

pela atriz norte-americana Shelley Duvall, recuperou vários contos de 

fadas da tradição, apresentando um conto a cada episódio. Histórias 

como “A Bela e a Fera”, “Cinderela”, “Branca de Neve”, “Rapunzel”, 

“Pinóquio”, “O Flautista de Hamelin”,“A Princesa e a Ervilha”, “O 

Rouxinol do Imperador" receberam tratamento cinematográfico, com 

a participação de atores e diretores famosos. No Brasil, os episódios 

da série, intitulada Teatro dos Contos de Fadas, foram exibidos pela 

TV Cultura e encontram-se disponíveis no site YouTube. 

Uma série de TV a obter imenso prestígio foi Once upon a time, 

já citada, em que várias personagens dos contos de fadas emergem 

nos episódios, o primeiro de 2011 e o sétimo de 2017. Em 

decorrência do sucesso dessa série, foi lançada Avengers Grimm em 

2015, série escrita e dirigida por Jeremy M. Inmam, mockbuster 

(espécie de subgênero cinematográfico por suas reproduções óbvias) 

de Vingadores: era de Ultron e de Once upon a time. Essa produção 

não deve ser confundida com a série televisa norte-americana de 

ficção e suspense policial intitulada Grimm – no Brasil, Grimm, contos 

de terror –, criada por David Greenwelt e Jim Kouf em 2011, sexta 

temporada em 2017, cujas personagens foram inspiradas nas 

narrativas dos irmãos Grimm. 
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A personagem do ogro habita, sob variados disfarces, 

narrativas produzidas em diferentes tempos e espaços, espraiando-se 

da Europa à África, mas preservando algumas características mais 

pregnantes, como o tamanho avantajado, a força descomunal, a 

violência, o canibalismo, o faro apurado, a posse de objetos 

sobrenaturais. Ainda que permaneçam muitos de seus traços 

definidores, nuances novas emergem nas narrativas contemporâneas. 

O ogro, embora relacionado às forças malévolas na maioria dos 

contos da tradição – e caberia aqui um levantamento para se verificar 

em que medida o ogro e seus desdobramentos configuram-se sempre 

como o vilão ou o antagonista do herói nas histórias – é uma figura 

ambivalente. Arlette Bouloumié defende que ele é uma personagem 

mítica que participa da ambivalência do sagrado, atraindo e 

repugnando, como todas as manifestações das potestades do Além. 

As associações existentes com Gargântua, o Sol céltico (o ogro bom), 

e com Papai Noel respondem pela proximidade dessa figura com o 

bem, existindo festividades em que apesar de assustar as pessoas, a 

entrada de uma figura mascarada como ogro é permitida nas casas, 

por ser garantia de fartura. 

Por outro lado, como asseguram Chevalier e Gheerbrant, o 

ogro dos contos de fadas, na qualidade de força cega e devoradora, 

lembra os Gigantes, os Titãs, Cronos. Na visão dos autores, essas 

personagens precisam ser vencidas porque simbolicamente apontam 

para um esforço evolutivo por meio de: superação de tendências 

regressivas; vitória sobre a animalidade e o poder baseado na força 

física despótica. A metamorfose do ogro em ser humano assinalaria, 

portanto, um processo de melhoramento, uma ascensão para 

estágios mais elaborados de vida. 

A questão da alteridade também se impõe como perspectiva 

de abordagem do ogro: “Os homens precisam de monstros para se 
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tornarem humanos” (GIL, 2006, p.82). A identidade se delineia na 

relação com o próprio eu e com o outro, quer esse “outro” seja 

entendido como o lado inconsciente e desconhecido do eu – a 

sombra junguiana –, quer como os outros indivíduos ou o mundo 

exterior ao eu. A identidade se configura a partir das trocas que são 

estabelecidas pelo eu. Nesse sentido, o ogro assinala a relação de 

alteridade com o sombrio que nos habita, por vezes a outra face – a 

desconhecida ou a renegada – do mesmo empenho em ser humano. 

Nas narrativas literárias ou fílmicas mais recentes, o ogro 

começa a ser assimilado em sua ambiguidade. Shrek é inicialmente 

apresentado como um ser irascível, feio, solitário e, podemos 

acrescentar, fedorento, com hábitos condizentes a um ogro. À medida 

que a narrativa fílmica se desenvolve, os atributos subjetivos do ogro 

em sua complexidade psicológica começam a se consolidar, 

assinalando características positivas como a bondade, a coragem, a 

amizade e o amor. Ele cumpre a trajetória do herói. Fiona, por seu 

turno, ao receber seu beijo de amor, não ratifica a aparência da bela 

princesa, mas a da ogra, metamorfose condizente com a aparência 

física de seu amado. 

Desfecho algo semelhante à história de Shrek e Fiona encontra-

se no conto de Carter, “A Noiva do Tigre”, bem diferente, porém, do 

final de “A Bela e a Fera”, que consagra a aparência aceita pela 

sociedade, com Fera transformando-se em príncipe. No conto de 

Carter, não é o tigre que se transforma em um belo homem, mas a 

personagem feminina que se metamorfoseia, sacudindo seu 

“lindíssimo pêlo” (2000, p.111): 

A maldição não reside na forma animal, mas no 
comportamento humano. A redenção é operada 
sobre a personagem feminina, que abdica de 
sua pele, como o tigre das máscaras necessárias 
ao convívio social, afirmando-se o predomínio 
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do natural e da intuição instintiva, animal. 
(NASCIMENTO; MICHELLI, 2008, p.28) 

Este texto teve, como proposta, trazer alguns aspectos da 

personagem do ogro e seus avatares em diferentes narrativas. Muitas 

questões, porém, podem ser suscitadas para futuras pesquisas, 

conhecimento que transcende o objetivo e mesmo o espaço deste 

texto, embora algumas respostas possam ser aqui encontradas. 

Formulemos, pois, as interrogações que nos ocorrem. Qual a função 

do ogro nas narrativas? Desempenha alguma atuação além da de 

oponente ao protagonista, com que frequência e em que variantes de 

espaço e tempo? Ocupa territórios de exclusão social, vivendo em 

florestas isoladas, à margem, ou em meio às demais personagens? A 

ação do ogro integra-o aos núcleos narrativos? A focalização narrativa 

perspectiva o ponto de vista do ogro? Quando ocorre a metamorfose 

da personagem, qual a função desse processo na narrativa? As 

características que o definem, nas histórias, reforçam o traço da 

maldade ou polarizam a ambivalência da personagem? Se cada época 

configura critérios de heroicidade e mesmo de maldade/bondade, 

segundo uma consciência também cultural, a ligação do ogro tende 

mais ao lado monstruoso ou ao humano, predominando a fragilidade 

ou o aspecto ameaçador, ou ambos? Que desfecho ronda a 

personagem? 

Ao fim e ao cabo, parece que analisar o ogro é se defrontar 

com aspectos sombrios da psique, iluminando a ambivalência que 

reside em qualquer ser humano, capaz de engendrar essa 

personagem em narrativas que tanto atraem crianças, quanto 

adultos. 
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Rita de Cássia Silva Dionísio Santos (UNIMONTES) 

O antropomorfismo (do grego anthrõpo = homem, acrescido 

de morpho = forma, também de origem grega), de acordo com o 

Dicionário etimológico da língua portuguesa, de Antônio Geraldo da 

Cunha (2010, p.45; 437), é um conceito que data do final do século 

XIX (1871, especificamente). Não nos parece insensato considerar 

que a data de surgimento14 deste conceito, coincidente com as 

diversidades e múltiplas criações daquele fin de siècle – 

incomparavelmente marcado pelas ciências e pelas artes 

representativas, entre as quais se pode contar a literatura de caráter 

naturalista, com sua proposta de zoomorfização do humano – 

provavelmente irá possibilitar a tentativa de compreensão da 

abrangência dos desafios conceptuais daquele tempo. O Michaelis 

traz, como significado de antropomórfico, o “[Q]ue apresenta 

semelhança de forma com o homem” ou aquilo que é “[D]escrito ou 

                                                           
13

 Artigo desenvolvido a partir da pesquisa de pós-doutoramento intitulada 
“Narrações da infância na literatura luso-brasileira de autoria feminina: Ana de Castro 
Osório e Alexina de Magalhães Pinto”, vinculada ao Departamento de Letras Clássicas 
e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo-USP, sob supervisão da professora Maria Zilda da Cunha. 
14

 Interessante ressaltar que a data citada parece ser a da sistematização do conceito 
– que já existia, enquanto ideia, em textos imemoriais, especialmente naqueles em 
que se notavam a presença do fantástico ficcional. 
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concebido em forma humana ou com atributos humanos” (1998, 

p.175). 

Igualmente importante é pensar que refletir sobre o conceito 

do insólito na literatura exige, precipuamente, que nos inclinemos, a 

priori, sobre três conceitos abordados por Tzvetan Todorov: o 

maravilhoso, o estranho e o fantástico. Em seu livro Introdução à 

literatura fantástica (2010), o autor argumenta que o gênero 

maravilhoso – fantástico-maravilhoso – constitui o sobrenatural 

aceito, que, assim como o estranho, não possui limites claros: 

No caso do maravilhoso, os elementos 
sobrenaturais não provocam qualquer reação 
particular nem nas personagens, nem no leitor 
implícito. Não é uma atitude para com os 
acontecimentos narrados que caracteriza o 
maravilhoso, mas a própria natureza desses 
acontecimentos. (2010, p.59-60) 

Todorov relaciona esse gênero ao conto de fadas e aos 

acontecimentos que, nessa forma narrativa, não provocariam 

qualquer surpresa. Para exemplificar, o teórico cita o conto “As Mil e 

uma noites”, descrevendo o que seriam os gêneros: 1) maravilhoso 

hiperbólico (“peixes de cem e duzentos côvados de cumprimento”); 

2) maravilhoso exótico (em que se supõe que o leitor não reconheça 

os espaços onde essas narrativas se desenvolvem); e o 3) maravilhoso 

instrumental (o sobrenatural é explicado de uma maneira racional, 

mas a partir de leis que a ciência contemporânea não reconhece) 

(2010, p.60-62). 

Para Lenira Marques Covizzi (1978, p.26), de forma genérica, o 

insólito seria um “fenômeno de inadequação essencial entre partes 

de um mesmo objeto [...] uma disfunção”. Ou seja, nesse sentido, o 

insólito se apresenta como uma espécie de incoerência – 

incongruência ou antinomia – se a nossa expectativa se volta às 

questões do natural objetivo, por exemplo. 
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Shirley de Souza Gomes Carreira, em seu texto “As relações 

entre o insólito e os leitores empírico e virtual” (2009, p.14), afirma 

que o insólito corresponderia ao que é anormal, incomum, 

extraordinário, contrário às regras; àquilo que transcende os 

conceitos de realidade, verdade e até mesmo de gênero literário, pois 

sua presença na narrativa envolve efeitos diferentes, dependendo da 

época. 

A literatura infantil, indubitavelmente, erige-se em índices 

tradicionais e folclóricos, como histórias contadas oralmente entre os 

adultos, as narrativas colhidas em volta dos fogões à lenha, as 

parlendas e ditos populares, as superstições. No Brasil, na época do 

surgimento dessa disciplina (final do século XIX), os contos pátrios e 

tradicionais de Olavo Bilac e Coelho Neto, os livros organizados por 

Figueiredo Pimentel, Sílvio Romero, João do Rio e Viriato Correia 

confirmam a consonância da época em destinar à infância narrativas 

que preservassem a memória cultural brasileira. No que diz respeito à 

utilização de produções folclóricas pela literatura infantil, Nelly 

Novaes Coelho, em A literatura infantil: história, teoria, análise 

(1984), argumenta que o folclore atrai o público infantojuvenil 

porque no povo (ou no homem primitivo) e na criança, o 

conhecimento da realidade se dá através do sensível, do emotivo, da 

intuição – ao contrário do que ocorre com a mente adulta culta, em 

que o conhecimento se processa pela via do racional ou da 

inteligência intelectiva. A autora afirma que, em ambos (folclore e 

criança) predomina o pensamento mágico, com sua lógica própria; 

em decorrência disso é que o popular e o infantil se sentem atraídos 

pelas mesmas realidades (1984, p.21). 

Em vista disso, naturalmente, é possível acenar para os motivos 

que fazem com que as composições musicais folclóricas infantis, 

mormente as que tematizam aspectos antropomórficos e insólitos, 

revelem-se encantadoras aos pequenos. 
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As incipientes produções da literatura infantil brasileira 

consistem em traduções e adaptações de obras europeias e serviram 

como modelos para as criações brasileiras. Nos primeiros anos do 

século XX, percebe-se a necessidade de uma literatura 

essencialmente brasileira, visto que, como afirma Nelly Coelho na 

obra anteriormente citada, a literatura é “dentre as diferentes 

manifestações da Arte, a que atua de maneira mais profunda e 

duradoura, no sentido de dar forma e de divulgar os valores culturais 

que dinamizam uma sociedade” (1984, p.3). 

Salienta-se ainda que a literatura infantil, em seu início, possuía 

elevado pendor didatizante, de forma que os textos para a leitura 

prescindiam dos aspectos estéticos e literários, evidenciando 

elementos doutrinários e dogmáticos que neles compareciam – 

traduzindo-se em importante instituição burguesa daquele tempo. 

Ademais, importante lembrar que o período de efervescência 

pedagógica possibilitou que a literatura para as crianças tivesse, 

também, como consequência, a introdução da escrita de autoria 

feminina que, na época, sofria preconceitos e críticas, uma vez, 

“excluídas da esfera pública e dos direitos” (MAIA, 2014, p.13), as 

mulheres eram destituídas de autonomia e liberdade de expressão, 

ficando limitadas às espacialidades que comportavam o seu papel de 

esposas exemplares e submissas e mães que se abjuravam em favor 

do conforto e bem-estar dos filhos. 

A escritora, professora e folclorista mineira Alexina de 

Magalhães Pinto (1870-1921) desponta no cenário cultural brasileiro 

exatamente neste início de século XX: em incomparável trabalho de 

pesquisa antropológica, étnica e sócio-histórica, a educadora – que 

possuía ampla formação acadêmica na área de pedagogia e música, 

inclusive com experiência na Europa – empreendeu viagens por 
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cidades e lugarejos diversos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Espírito Santo, recolhendo dos pretos e mouras dos 

engenhos, das crianças negras, das musicistas e de tantas outras 

pessoas que encontrava em suas andanças, as cantigas que se 

cantavam nas rodas, nos salões, nas programações cívicas e culturais 

das agremiações e escolas naquele contexto. Após ouvir e registrar as 

letras dessas canções (conforme a própria pesquisadora relata, em 

seu livro Cantigas das Creanças e do Povo e Danças Populares 

(1916)), das quais registrava as melodias em partituras, cantava-as na 

presença de quem as havia concedido e, mais tarde, executava essas 

produções ao piano. Todo esse labor – diga-se, científico – efetuado 

com uma metodologia diligente e esmerada, conservava, como 

propósito primeiro, a guarda e preservação da memória cultural 

brasileira para as gerações vindouras. 

No excerto que se segue, na “Nota preliminar” (que integra o 

“Appendice às cantigas”) de Cantigas das Creanças e do Povo e 

Dansas Populares, deixemos falar Alexina de Magalhães Pinto: 

Como a creança, imita, gesticula; 
expressivamente diz; canta, toca e dança; quer-
se admirado pelos seus pares; corre, salta, bate, 
embate, derruba, atira, despedaça; algo ideando 
(matutando) amontoa, amolga, amassa, queima; 
destroe, constroe; lasca, traça, pule, sem que, 
por mãos civilizadas, seja iniciado em taes 
diligencias. Altivo – creança, individuo, tribu, 
nação – envolve através das artes; e só atravez 
das artes conseguirá avançar, surgir e, mais 
tarde, firmar-se na historia da civilização. (1916, 
p.191)

15
 

                                                           
15

 Neste trabalho, decidimos manter a grafia da língua portuguesa da forma como se 
encontra no livro, publicado no ano de 1916. [Nota da autora] 
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É possível perceber, no fragmento transcrito, que a autora, 

mesmo em um contexto de uso didático da palavra e do estatuto 

poético, adianta-se a conferir importância à arte como instrumento 

de conhecimento da história dos homens – como, mais tarde, poder-

se-á notar nos documentos e estudos sobre a natureza e a função da 

arte literária. A perspectiva expressa no texto da autora revela a 

convicção de que, a partir da arte, a criança desenvolveria a sua 

personalidade, enquanto sujeito sócio-histórico que é. Nesse sentido, 

a sua proposta de coletar as cantigas populares e folclóricas Brasil 

afora, jamais prescindindo da natureza simbólica da arte como 

conservadora de sentidos, deve-se, primeiramente – como já dito – à 

sua vontade de preservar a identidade nacional, de manter na 

memória popular aquilo que, em sua concepção, de outra forma se 

perderia com o passar do tempo. 

Deve-se ressaltar que cantigas de roda, em sua forma – poema, 

com suas rimas e estrutura que possibilitam a execução musical – 

são, antes de tudo, textos poéticos, nos quais se inscrevem recursos 

expressivos da produção estética, com a elaboração de imagens, 

efeitos rítmicos e melódicos, especial composição lexical. Em 

decorrência disso, sem esforço, pode-se espocar em literatura: a 

linguagem expressiva, em que se tem como objetivo fulcral o 

despertar da sensibilidade do leitor. 

Conforme Wladimir Propp, aliás, as criações folclóricas existem 

como produtos literários: é possível notar que entre o folclore e a 

literatura não só existe uma íntima relação, mas que o folclore, como 

tal, é um fenômeno de natureza literária, constituindo-se uma das 

formas da criação poética (1975, p.20, Apud SCHNAIDERMAN, 2010, 

p.XVI). Outrossim, é nessa relação entre cantigas folclóricas e 

literatura infantil que se firma a nossa abordagem de reflexão a seguir 

sobre uma cantiga de roda – relação que se acredita salutar para os 

estudos contemporâneos da área de estudos sobre a Literatura 

Infantil. 
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O livro Cantigas das Creanças e do Povo e Dansas Populares – 

que possui 208 páginas – está organizado em oito partes: “Cantigas”, 

“Cantigas dos pretos”, “Cantigas e danças”, “Coretos”, “Coretos de 

mesa”, “Coretos de bandos de rua”, “Cantigas jocosas”, “Cantigas 

históricas, regionaes e patrióticas” – que, encimados por cuidadosas 

ilustrações16, fazem-se acompanhar de suas respectivas partituras e 

notas explicativas sobre a forma de organização do grupo de pessoas 

que as representam, instruções sobre como se deve cantá-las, 

informações sobre a sua origem e de quem a autora as colhera, além 

de explicações sobre a forma arcaica de alguns vocábulos e sua 

atualização (conforme normas ortográficas vigentes à época da 

publicação). 

A primeira parte da obra, intitulada “Cantigas” (p.13-72), é a 

única que contém textos que apresentam animais, aos quais são 

concedidas ações e sentimentos humanos: “Tenho um cachorrinho” 

(p.16-17), “A baratinha” (p.36-37), “Sapo Jururú” (p.40-41), “O 

piolho” (p.42-43) e “Pica-páu” (p.66-68). 

Transcrevemos, a seguir, “Sapo Jururú”, cantiga sobre a qual 

faremos breve reflexão: 

Sapo Jururú 

Sapo jururú, 

Na beira do rio; 

Quando o sapo grita 

E’ porque está com frio. 

                                                           
16

 A autoria das ilustrações não é revelada nas notas bibliográficas; contudo, como a 
autora era também formada em desenho, pode-se inferir que ela mesma as tenha 
produzido. [Nota da autora] 
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Sapo jururú, 

Na beira do mar; 

Quando o sapo grita 

E’ porque quer casar. 

Sapo jururú, 

Na beira do rio, 

Quando o sapo grita, menina, 

E’ porque está com frio. (Minas) 

(PINTO, 1916, p.40-41) 

A cantiga “Sapo Jururú”17, acima, apresenta-nos uma descrição 

insólita do sapo, que não apenas grita quando tem frio, mas porque 

quer se casar. O verbo “querer”, aqui, expressa uma intenção; melhor, 

uma vontade – ou seja, uma determinação que, sendo 

essencialmente humana de quem busca realizar projetos ou desejos, 

é atribuída a um anfíbio, não raro associado a eventos de magia e 

bruxarias. 

Chevalier e Gheerbrant, no Dicionário de símbolos, 

argumentam que, entre nós, comumente, o medo desse animal 

crepuscular faz dele um símbolo de fealdade e de falta de jeito. 

Entretanto – acrescentam os autores – “basta superar essa aparência 

para descobrir que o sapo traz consigo todos os significados nascidos 

da grande cadeia simbólica água-noite-Lua-yin” (2012, p.803). Os 

autores discorrem sobre os diferentes mitos referentes à figura do 

sapo, por exemplo, entre os vietnamitas, os gregos, os egípcios etc. e, 

                                                           
17

 Aspectos musicais e expressivos dessa cantiga são mais bem analisados no texto 
“’Opera Lyrica Nacional’: das Minas Gerais para o folk-lore brasileiro e a Bibliotheca 
Infantil”, de nossa autoria e em co-autoria com Maria Zilda da Cunha. 
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afirmam eles, nas tradições europeias18 de magia e de feitiçaria, o 

sapo tem papel definido. Aproximado a um demônio por causa dos 

minúsculos chifres que tem na fronte, “ao que consta”, o sapo 

também possuiria uma pedra na cabeça – a qual era considerada um 

precioso talismã, que assegurava a felicidade neste mundo. 

Considerado em algumas culturas como possuidor de atributo 

dos mortos, de simbologia de luxúria ou de face infernal e tenebrosa, 

na cantiga acima referida, vê-se operar um deslocamento de 

significados, ao se tornar o animal um ser próximo à criança, que não 

apenas grita, mas que canta e que quer se casar. A atribuição de um 

sentimento humano e de faculdade racional a um animal (como 

também um caráter hilário e divertido que se nota na cantiga ao se 

referir à vontade do sapo de se casar) configuraria, a nosso ver, um 

processo insólito, especialmente no que diz respeito à qualificação 

antropomórfica e anímica desse “personagem”. Essa expressão do 

maravilhoso (Todorov) ou da antinomia (Covizzi) realizaria o 

procedimento do insólito nessa cantiga. 

Pelo exposto, é possível afirmar que composições como essas 

(reunidas na obra de Alexina de Magalhães Pinto) manifestam os 

fenômenos insólitos – aspecto, aliás, marcante em produções 

literárias destinadas à infância de todos os tempos e culturas. 

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain (2012). Dicionário de símbolos. 26.ed. 

Rio de Janeiro: José Olympio. p.803-804. 

CUNHA, Antônio Geraldo da (2010). Dicionário etimológico da língua 

portuguesa. 4.ed. Rio de Janeiro: Lexikon. 

                                                           
18

 Deter-nos-emos sobre a simbologia do sapo nessa tradição por considerar que, por 
causa do processo de colonização portuguesa, sem dúvida, essa seria a percepção 
que mais se aproximaria da que se tem no Brasil sobre o animal. 
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Samuel Frison (UFRGS) 

A mulher que matou os peixes, lançado no ano de 1968, é o 

segundo livro para crianças lançado por Clarice Lispector, e o seu 

título já chama atenção por suscitar a ideia da impotência do ser 

humano diante do cuidado com o reino animal. Ao mesmo tempo, 

revela uma identificação entre as zonas que definem o animal e o 

humano, desterritorializando os limites impostos pela cultura para 

definir e caracterizar esses em suas aparentes diferenças. Assume 

também as formas de um diário confessional, em que os papéis de 

mãe e escritora se confundem. 

A morte sempre foi um tema de difícil tratamento ao universo 

infantil e juvenil por trabalhar com perdas afetivas e dramas pessoais. 

No entanto, apesar do título chamativo que poderia focalizar a 

hipótese de uma antagonista, a obra de Lispector é uma declaração 

de amor da autora aos animais, temas e personagens recorrentes em 

vários de seus contos mais conhecidos como O Búfalo, Macacos e 

Tentação. “Clarice Lispector nos oferece a própria gestação da escrita 

em uma espécie de arqueologia de temas e personagens em que 

entram páginas de extração variada” (ARÊAS, 2004, p.231). Na 

realidade, a mulher que cometeu o crime é a própria narradora. Ela 

abre o texto se justificando: “Essa mulher que matou os peixes 

infelizmente sou eu. Mas juro a vocês que foi sem querer. Logo eu! 

Que não tenho coragem de matar uma coisa viva! Até deixo de matar 

uma barata ou outra” (LISPECTOR, 1999, p.1). 

Como costumeiramente fazia em suas crônicas e nas outras 

obras infantis de sua autoria, Lispector busca novamente a inspiração 

para o enredo de A mulher que matou os peixes num episódio 

doméstico, agora ocorrido com o filho mais novo, Pedro Gurgel 
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Valente. O pequeno havia solicitado à mãe que cuidasse de dois 

peixinhos do aquário em sua ausência. Atribulada com o ofício da 

escrita, Lispector se esquece de alimentá-los e eles terminam por 

morrer. No entanto, a justificativa para o acontecimento da morte 

acontece somente ao final da trama. Antes, há uma série de histórias 

envolvendo outros bichos como cães, uma macaquinha, baratas e 

seres familiares à autora. A inspiração parte tanto de sua vida de mãe 

e dona de casa, como das referências memorialísticas à infância no 

Recife e das viagens de Lispector como esposa de diplomata pela 

Europa e Estados Unidos. 

As histórias que se intercalam em A mulher que matou os 

peixes são motivações para o perdão, que deve ser concedido à 

narradora mãe e praticante do crime. Neste livro, a figura adulta se 

coloca como uma narradora fraternal. A voz permanece numa 

posição acalentadora e piedosa. O que se percebe pelo texto é que 

no descuido do adulto, a errância não é premeditada, mas tomada 

por um incidente e assim regida pela maturidade que ensaia um 

pedido de perdão ao leitor. 

O sentido da necessidade do perdão é muito forte no texto de 

Lispector, dado também pela questão de sua origem. Esse fato é 

associado pelos estudos biográficos à figura histórica de sua mãe, 

Mania Lispector, que adoeceu devido à situação difícil da gravidez e 

da sífilis contraída pela mãe da autora, questão sempre conflituosa 

para a compreensão da escritora quando adulta. Essa narrativa se 

revela nas diferentes biografias de Clarice Lispector. A fuga dos 

Lispector dos pogroms da Rússia, passando pela vida difícil na 

chegada ao Recife na década de 1920, sempre foi um tanto nebulosa 

para a memória da escritora, que passa a negar parte dessa história 

da família. “Os Lispector nunca mais voltariam a sua terra natal” 

(MOSER, 2009, p.62). 

Como nas outras produções para as crianças de Clarice, tem-se 

implícita a figura do contador de histórias na voz narrativa que 
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constrói a trama. Esse narrador, muito próximo da cultura oral, 

questiona, em inúmeros momentos, o leitor, persuadindo-o a 

participar da história. Ao falar das almas das crianças, o narrador 

clariceano é solidário com o leitor: “Tem gente grande que é tão 

chata. Vocês não acham? Elas nem compreendem a alma de uma 

criança?” (LISPECTOR, 1999, p.2). Já no intuito de conquistar os 

leitores/ouvintes, o narrador pede cumplicidade: “E vocês, como se 

chamam? Digam baixinho o nome de vocês e o meu coração vai 

ouvir” (1999, p.3). 

Por conseguinte, o narrador também questiona, com 

proximidade afetiva, confessando medo: “Vocês têm pena de rato? 

Vocês fariam carinho num rato? Vai ver vocês nem tem medo e em 

muitas coisas são mais corajosos do que eu” (1999, p.3). Aqui faz uma 

referência a um momento de revelação, cujo animal rato causa uma 

estranheza profunda, tal qual o personagem de “Perdoando Deus”, 

outro conto bastante lido de Lispector presente em Felicidade 

Clandestina. “E foi quando quase pisei num enorme rato morto. Em 

menos de um segundo estava eu eriçada pelo terror de viver, em 

menos de um segundo estilhaçava-me toda em pânico [...]” (1998, 

p.42). 

A associação contígua mais próxima dessa narradora à figura 

da escritora se justifica na ilustração sombreada de uma mulher 

sentada em frente à máquina de escrever que abre a edição de A 

mulher que matou os peixes, ilustrada por Flor Opazo (1999). Na 

imagem, tem-se a alusão à Clarice, mãe no ofício de escritora, 

escritora no ofício de mãe, complementada também pelos bichos que 

a acompanham na imagem: uma lagartixa na parede, uma barata ao 

chão, um passarinho sob a mesa, uma borboleta ao ar, o retrato de 

um gato. 

Em todo o projeto infantil e juvenil de Clarice, a participação do 

outro se dá como uma emergência da imagem do contador de 

histórias na escrita, apresentando um vínculo forte com a tradição 
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oral. Um exemplo explícito desse indício é a capacidade de reiteração 

da voz do narrador na obra: “Como eu ia dizendo, os bichos naturais 

de minha casa não foram convidados. Apareceram assim sem mais 

nem menos.” (1999, p.4). “Outro bicho natural em minha casa é... 

adivinhem! Adivinharam? Se não adivinharam não faz mal, eu digo a 

vocês” (1999, p.5). Também na capacidade de fabulação: “Vocês não 

imaginam como é a cara de um mosquito. É muito esquisita” (1999, 

p.6). 

A sucessão de pequenas histórias que compõem A mulher que 

matou os peixes é prerrogativa tanto para a colaboração entre 

narrador e leitor, como para sustentação da tese de que a pessoa que 

cometeu o crime o fez por descuido e merece ser perdoada, uma vez 

que ama os animais e se identifica com eles. Novamente, ao final, o 

narrador suplica ao leitor: “Eu peço a vocês que me desculpem. De 

agora em diante nunca mais ficarei distraída. Vocês me perdoam?” 

(1999, p.18). 

Na ligação entre narrador/leitor há a emergência de uma 

teatralidade performancial. Instaura-se assim também a alteridade do 

leitor inserido no texto, o convite à participação do ouvinte no 

processo de fabulação. Há uma cumplicidade entre esses 

componentes (autor/contador, texto, leitor/ouvinte) num espaço 

colaborativo de fabulação, cujos resultados são variáveis na 

experiência da leitura pela criança. Destaco, nessa asserção, a 

desconstrução da ideia do leitor/ouvinte como ser passivo diante da 

obra que passa a ser um leitor colaborativo. 

Atenuadas as margens do processo criativo, a obra passa a ser 

concebida como um lugar contributivo, uma rede de conexões em 

que a autoria é perpassada por todos os inseridos no processo de 

fabulação. O texto clariceano enquanto artefato da literatura infantil 

e juvenil se mostra como um jogo de potência que convida a criança 

para a brincadeira da imaginação. 
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Um exemplo que elucida essa ligação autor/leitor está 

expresso na crônica “Fui Absolvida!” de A Descoberta do Mundo. 

Nela, Clarice revela ter recebido uma correspondência de uma garota 

chamada Inês Kopschitz Praxedes, de dez anos de idade. Na carta, a 

pequena Inês concede o perdão solicitado pela autora de A mulher 

que matou os peixes, afirmando que “Não é culpada não, pois os 

peixes morreram não por maldade, mas por esquecimento. Você não 

é culpada” (LISPECTOR, 2004, p.321). Ela discorre no texto da crônica, 

de forma detalhada, a respeito dos bichos que fizeram parte da vida 

de Inês, mostrando a ternura com que a menina cuida dos bichos e 

de sua identificação com tal carinho. Daí a sua compaixão e o seu 

entendimento recíproco do universo clariceano. Ao final, as duas, 

autora e leitora, se tornaram amigas por correspondência. 

Pela cumplicidade, Clarice Lispector constrói a personagem 

mãe-escritora em A mulher que matou os peixes. Nessas zonas de 

intersecção entre a maternidade e a identificação com os bichos em 

suas personalidades, o it tenta demarcar o desconhecido numa 

espécie de entre-lugar da escrita, em que o humano e o animal 

convivem. Dessa forma, temos o que Diniz (2004) aponta como texto-

rizoma: personagens se confundem com a memória, o animal com o 

humano, o narrador precisa do leitor e a vida se mescla com a 

narrativa, num circuito de memórias e relações. 

Numa espécie de profusão da linguagem e dos significantes, 

Clarice Lispector escreve para desterritorializar o espaço da escrita 

que se desprende para um circuito de ligações com um devir que 

depende do outro leitor para se constituir. A Mulher que matou os 

peixes é um relato memorialístico de parcerias, e, simultaneamente, 

um mosaico em que a mulher, a mãe e a escritora se mostram, se 

confundem, coabitam. 
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Sandra Trabucco Valenzuela (UAM) 

O objeto deste trabalho é identificar possibilidades de leitura e 

correlações entre a graphic novel Os lobos dentro das paredes, de 

Neil Gaiman, com ilustrações de Dave McKean, lançado nos Estados 

Unidos em 2003, e a primeira temporada da série Stranger Things, 

criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, distribuída pela Netflix, 

veiculada a partir de 15 de julho de 2016. A versão brasileira do livro 

Os lobos dentro das paredes foi lançada no Brasil em 2006, na 

coleção Jovens Leitores, da Editora Rocco. 

O livro de Gaiman narra a história de Lucy, uma menina que 

ouve ruídos vindos de dentro das paredes de sua casa; em vão, ela 

tenta avisar aos pais, porém, os lobos tomam a casa e expulsam a 

família: “você sabe o que dizem… Se os lobos saírem das paredes, 

está tudo acabado” (GAIMAN, 2006). Temática semelhante ressurge 

na primeira temporada da série de TV Stranger Things, cuja narrativa 

se desenvolve na cidade de Hawkins, Indiana – inicialmente, seria na 

cidade de Montauk, Long Island –, e gira em torno do misterioso 

desaparecimento do menino Will. A família, a polícia e amigos se 

deparam com situações insólitas enquanto buscam pelo garoto: a 

mãe percebe que o filho está dentro das paredes da casa e se 

comunica com ela através de luzes. Ao longo dos episódios, um ser 

monstruoso, sem rosto, surge das paredes da casa, aterrorizando as 

personagens. A série une elementos provenientes da literatura e do 

cinema fantástico, bem como da ficção científica. 
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O presente trabalho, concernente ao âmbito da Literatura 

Comparada, propõe, como referencial teórico, os estudos de Todorov 

sobre as estruturas narrativas e a literatura fantástica, e os 

pressupostos de David Roas em Ameaça do fantástico. Tanto na obra 

de Gaiman quanto na série de TV, as personagens femininas 

convivem dentro de suas casas com o medo gerado pelo(s) ser(es) 

que habita(m) as paredes. 

Lucy, personagem central da graphic novel de Gaiman, é uma 

menina de aproximadamente 10 anos, que vive com sua família num 

casarão antigo: o pai, um tocador de tuba, a mãe, que colocava geleia 

em potes, e o irmão mais novo, que jogava videogame. Lucy é 

mostrada como uma menina comum, num lar comum e com uma 

família também comum. No entanto, ao andar pela casa, Lucy ouviu 

ruídos vindos de dentro das paredes. No início, os sons não eram 

muito claros: “Eram ruídos apressados e ruídos alvoroçados. Eram 

ruídos farfalhantes e ruídos irritantes. Eram ruídos furtivos, 

rastejantes e amarrotados” (GAIMAN, 2006, p.9). A audição é o 

primeiro sentido que desperta em Lucy a atenção para o 

desconhecido. 

Lucy interpreta aqueles sons como sendo “lobos dentro das 

paredes” e logo vai contar à mãe sobre o fato. Não há qualquer 

dúvida por parte da menina de que se trata de lobos, embora os sons 

ouvidos não possam constatar essa possibilidade. Ao ser abordada, a 

mãe refuta de imediato a ideia: “Não existem lobos dentro das 

paredes. Você deve estar ouvindo camundongos. Eu acho” (2006, 

p.11). Ao contrário de Lucy, que não titubeia em afirmar que se trata 

de lobos, a mãe demonstra incerteza, pois ela não ouviu qualquer 

ruído. A mãe prefere negar a existência do estranho do que tentar 
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descobrir do que se trata. A solução encontrada por ela é a mais fácil, 

pois encontra justificativa na realidade. 

Contudo, no quadrinho seguinte, a mãe tenta acalmar a filha, 

substituindo o ar de incerteza por uma afirmativa que abre um novo 

enigma: “Tenho certeza de que não são lobos. [...] E depois você sabe 

o que dizem [...] Se os lobos saírem de dentro da parede está tudo 

acabado” (2006, p.9). 

A certeza da mãe assusta Lucy, que tenta entender qual o 

alcance da palavra tudo, mas a mãe, de forma calma, reitera sua 

certeza, empregando novamente o pronome indefinido, deixando sua 

expressão vaga, imprecisa e, ao mesmo tempo, abrangente. A mãe 

usa a expressão como se fosse um ditado popular ou um senso 

comum, no entanto, tal expressão não existe. 

Assustada, Lucy compartilha seu medo com seu porquinho de 

pelúcia, cochichando ao seu ouvido sua preocupação: “não acho que 

soem como camundongos” (2006, p.8). Na sequência, Lucy aparece 

deitada em sua cama, com medo, pois está ouvindo “arranhões e 

roeções, mordeções e brigas” (2006) dos lobos que estariam dentro 

das paredes. A imagem remete à história de Chapeuzinho Vermelho, à 

sensação de medo sentida pela Vovó antes de ser devorada pelo 

Lobo, na versão dos Irmãos Grimm. 
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Figura 1. Lucy está assustada ouvindo os lobos. (2006, p.11) 

No dia seguinte, Lucy recorre ao pai, conta-lhe que “há lobos 

dentro das paredes”. Lucy sente que os lobos estão à espreita, que 

olhos a perseguem pela casa, e agora, carrega seu porquinho para 

evitar sentir-se sozinha e também para confirmar a sua versão dos 

ruídos: “E Porquinho de Pelúcia acha que são lobos também” (2006, 

p.13). O pai trata Lucy como uma criança de imaginação fértil, e 

argumenta que os casarões costumam ter ratos e que certamente ela 

estava ouvindo os ruídos emitidos por eles. Lucy manifesta então o 

medo transformado em uma sensação física: “Eu sinto na minha 

barriga” (2006). Seguindo o exemplo da mãe, o pai confirma que “se 

os lobos saírem de dentro da parede, está tudo acabado.” (2006). A 

reação de Lucy desta vez difere da resposta já ouvida anteriormente: 

ela questiona a procedência da frase, quer saber quem disse isso. 

Novamente, Lucy ouve a resposta: “Todo o mundo sabe disso” 

(2006). 

A menina procura o irmão para contar-lhe a respeito dos lobos 

nas paredes, porém o irmão reage de forma inesperada, tentando, ao 

contrário dos pais, explicar racionalmente o motivo que o leva a outra 
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conclusão: “Primeiro, não existem lobos nesta parte do mundo [...]. 

Segundo, lobos não vivem em paredes, só ratos e camundongos e 

morcegos e coisas. Terceiro, se os lobos saírem de dentro da parede, 

está tudo acabado” (2006, p.15). 

Lucy prossegue seu questionamento, querendo saber quem 

afirmara tais fatos, ao que o irmão responde que fora o “seu Wilson, 

lá na escola”, e que Wilson ensina sobre “lobos e coisas” (2006, p.15). 

Todavia, Lucy insiste com o irmão em querer saber quem disse a frase 

dos lobos ao professor, mas o menino tem uma reação semelhante à 

da mãe e do pai: “Todo mundo sabe” (2006, p.15). 

No dia seguinte, os barulhos começaram a ficar mais altos, 

incomodando os pais e o irmão. O pai prometeu chamar alguém para 

tratar de retirar os ratos. Lucy considerou os comentários da família 

“uma triste demonstração de ignorância” e depois foi para a cama, 

levando seu porquinho de pelúcia. Naquela noite, não houve ruídos, 

o que deixou Lucy ainda mais desconfiada e com medo. No meio da 

noite, porém, ouviu-se um rosnado, um uivo, uma batida e uma 

queda: “os lobos saíram de dentro das paredes” (2006, p.19). 

Nesse momento, toda a família irrompe escada abaixo, fugindo 

rumo ao jardim nos fundos do casarão, de onde observam todo o 

movimento dos invasores: os lobos assistiam à TV, comiam a comida 

da dispensa e dançavam danças lupinas na escada. 

Diante dessa visão, cada personagem oferece à Lucy uma 

possibilidade de fugir daquela situação: o pai sugere mudança para o 

Círculo Ártico, onde, segundo ele, as casas são feitas de gelo e neve e 

não há nada além de ursos polares e focas por centenas de 

quilômetros; a mãe opta pelo Deserto do Saara, onde as paredes 

seriam de tecidos coloridos que tremulam com o vento quente e não 

há nada além de camelos e raposas por milhares de quilômetros 

(superando a distância que separa os ursos polares e focas dos 

humanos); o irmão prefere o espaço sideral, onde as paredes da 

estação orbital seriam de metal com luzes que piscam e brilham e 
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nada além de foosles e esquossuques por bilhões de quilômetros, 

elevando assim a distância de outros seres “perigosos”. Nos três 

casos, a família propõe uma fuga, um distanciamento e consequente 

isolamento do mundo como sinônimo de “segurança” ou de 

“autopreservação”. O irmão usa dois termos – foosles e esquossuques 

– para referir-se a seres ficcionais, no âmbito da ficção científica: os 

foosles possuem “um monte de pernas” e os esquossuques que não 

têm pernas, mas são “bastante amigos”. 

Lucy rejeita todas as opções, pois ela deseja continuar 

morando em sua casa. É nesse momento que recorda ter deixado seu 

Porquinho de Pelúcia na casa. A mãe, demonstrando insensibilidade, 

propõe a mera substituição do porquinho por outro, a ser adquirido 

no novo local de moradia, seja ele qual for. 

Enquanto o discurso de Lucy é permeado pelos elementos 

ligados à família e seu espaço afetivo, os discursos dos familiares 

propõem o isolamento, o desafeto, a solidão e a fuga, num claro 

conflito de valores. A família submete-se à situação. 

A família passa a noite no jardim frio, mas Lucy preocupa-se 

com o único elemento da família que permaneceu no casarão: seu 

porquinho. Lucy teme pelo que possa acontecer a ele, já que está 

cercado pelos lobos. A preocupação justifica-se ao relacionar o 

porquinho de pelúcia à história dos três porquinhos e o lobo. 
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Figura 2. Lucy teme por seu Porquinho de Pelúcia. (2006, p.21) 

Decidida a não deixar seu porquinho para trás, visto que ele 

representa um apoio emocional, uma companhia com quem Lucy 

dialoga, a menina, rastejando pelo jardim e “mais silenciosa que 

qualquer camundongo” (2006), volta para dentro da casa. Ao 

perceber a presença dos lobos, ela entra nas paredes, usando o 

mesmo recurso que os lobos. Ela sobe pelas paredes até seu quarto, 

sai através de um quadro, observa o lobo roncando deitado na cama, 

vestindo suas meias, e resgata seu porquinho, abraçando-o. Logo, 

Lucy esgueira-se novamente pelas paredes e surpreende-se ao notar 

que “é gostoso dentro das paredes” (2006). Lucy experimenta a 

sensação de ver sem ser vista. 

Ao retornar para o jardim, a família a repreende por ter ido até 

a casa para buscar o porquinho: a família não faz qualquer esforço 

para entender o significado que o porquinho tem para Lucy. 

Abraçando o bichinho resgatado, Lucy conseguiu dormir. 

Na manhã seguinte, a família retomou sua rotina, como se 

nada tivesse acontecido: a mãe foi trabalhar, o irmão foi para a 
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escola, o pai ensaiava sua tuba no jardim, ao lado de Lucy, que lia 

guias de viagem. À noite, a família continuou no jardim, em torno de 

uma fogueira. Novamente, a família propõe novos lugares para 

morar: o pai opta por uma ilha deserta, com uma cabana de paredes 

de palha, com nada além de cabras e peixes no mar; a mãe sugeriu 

morar num balão de ar quente e o irmão, no topo de uma enorme 

árvore. Por fim, Lucy mais uma vez tenta trazer a família para a 

realidade: voltar a morar em sua própria casa. A família adota uma 

postura submissa, alheia ao que está acontecendo: a casa tomada por 

lobos é encarada como algo corriqueiro, e nada pode ser feito para 

resolver a questão, como se houvesse um desígnio do destino e nada 

pudesse ser modificado. 

A ideia de retornar ao casarão parece absurda para a família, 

que reitera quadro a quadro a pergunta: “O quê?!”. Durante a 

discussão, surge de repente uma personagem inusitada, que não 

causa qualquer espanto: “O quê?! – perguntou a Rainha da 

Melanesia que havia passado para ajudar com a jardinagem” 

(GAIMAN, 2006, p.32). 

Lucy decide propor o retorno ao casarão, mas vivendo dentro 

das paredes. A família aceita, porque não quer passar frio dormindo 

outra noite no jardim. Todos voltam rastejando pelas paredes da 

casa, espiando os lobos através dos buracos dos olhos das pinturas e 

rachaduras das paredes. Os lobos faziam muito barulho e por isso 

não percebiam a presença da família dentro das paredes. A família 

passa então a habitar o espaço do entre-lugares, um espaço ficcional 

estranho, sem referência no real. 

Os lobos, por sua vez, assumiram um comportamento humano: 

vestiram as roupas de família, comiam pipoca assistindo à TV, comiam 

geleia direto nos potes, jogavam videogame, tocavam tuba, corriam 

pela casa, davam festa e todo tipo de algazarra. Atuam como na 

versão de Chapeuzinho Vermelho dos Grimm, em que o lobo veste-se 

de vovó e deita-se na cama. A família restringia-se a espiar tudo 
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através das paredes. Lucy tomou as rédeas da situação: “Tá legal! Pra 

mim chega” (2006). 

Entre as paredes não havia objetos, a não ser uma cadeira; 

cada um pegou uma das pernas da cadeira e partiu para cima dos 

lobos. 

Assustados, os lobos viram pessoas saindo de dentro das 

paredes: “– E quando as pessoas saem de dentro das paredes – 

berrou o maior e o mais gordo dos lobos, se livrando da tuba –, está 

tudo acabado!” (2006, p.47). E fugiram para longe: 

até chegarem a um lugar onde nunca haveria 
pessoas dentro das paredes, saindo no meio da 
noite, pulando e cantando músicas de pessoas e 
brandindo pernas de cadeiras. Se eles foram 
para o Ártico ou para o deserto ou para o 
espaço sideral ou para outro lugar qualquer, 
ninguém sabe com certeza. Mas daquele dia em 
diante aqueles lobos nunca mais foram vistos. 
(2006, p.50) 

A família limpou a casa e tudo voltou a ser como antes, exceto 

a tuba, que ficou manchada de geleia. A tuba foi vendida e o pai 

comprou um sousafone, instrumento que ele sempre desejara. 

Por último, Lucy começa a ouvir sons estranhos e entende que 

há elefantes vivendo dentro das paredes. Lucy discute com o 

Porquinho se vale ou não a pena contar à família sobre os elefantes e 

ele profetiza: “Eu tenho certeza de que eles logo descobrirão” (2006). 

Na última imagem do livro, vemos uma pegada de elefante sobre um 

sanduíche de geleia. 
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A primeira temporada da série Stranger Things, criada pelos 

irmãos Matt e Ross Duffer, distribuída pela Netflix, foi veiculada no 

Brasil a partir de 15 de julho de 2016, com oito episódios de 

aproximadamente 60 minutos cada um. A série concretiza um grande 

número de citações e intertextualidades através de músicas, filmes, 

séries e livros que compõem o paradigma da cultura pop da década 

de 1980. Assim, o filme E.T. The Extra-Terrestrial (1982) é citado em 

muitas cenas, especialmente as compostas pelas crianças andando 

em bicicletas, com a citação da cena emblemática do voo das crianças 

sobre as bicicletas carregando o E.T. e também quando a personagem 

principal ganha uma peruca loira para poder sair à rua, como em E.T.; 

Alien (1979) e sua criatura que surge das entranhas dos personagens 

também são uma imagem presente na série; os fantasmas que se 

manifestam em Poltergeist (1982) através da TV; o filme Contatos 

Imediatos do Terceiro Grau (Close Encounters of the Third Kind, 1987) 

foi trazido a partir de sua construção sonora (usando a música Should 

I Stay or Should I Go, de The Clash, 1982), bem como através da 

utilização de luzes para a comunicação com o mundo paralelo. As 

citações e inserções de elementos da década de 1980 não param por 

aí. 

O episódio piloto de Stranger Things começa com a localização: 

6 de novembro de 1983, Hawkins, Indiana, seguido da informação 

Laboratório Nacional de Hawkins, Departamento de Energia dos EUA. 

Surge então um cientista apavorado, fugindo pelos corredores do 

referido centro de Energia, marcados por uma luz intermitente verde 

e o ruído ensurdecedor de uma sirene de emergência, recordando as 

tomadas dos corredores de um hotel assombrado, realizadas por 

Stanley Kubrick para o filme O Iluminado (The Shining, 1980, filme 

adaptado do romance homônimo de Stephen King). O cientista 

consegue entrar no elevador, mas é brutalmente atacado por um ser 
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sinistro, que se esgueira pelas paredes e consegue chegar ao teto do 

elevador, alcançando e puxando o cientista pela cabeça, deixando 

implícito que o devorara em seguida. 

Na segunda sequência, temos o plano geral de uma casa, à 

noite, com crianças jogando RPG. O diálogo das crianças durante o 

jogo:  

Mike Wheeler: 

– Algo está vindo. Algo com sede de sangue. 
Uma sombra cresce na parede atrás de você, 
engolfando-o na escuridão. Está quase aqui. 

Will Byers: 

– O que é? 

Dustin: 

– E se for o Demogorgon? Credo, estamos 
ferrados se for o Demogorgon. 

Lucas Sinclair: 

– Não é o Demogorgon. 

Mike: 

– Um exército de trogloditas ataca a câmara. 

[...] 

Will Byers: 

– O dado, deu sete. O Demogorgon me pegou. 

(Stranger Things, episódio piloto). 

Este diálogo entre as crianças resume os fatos que ocorrerão 

ao longo da temporada: o Demogorgon funciona como uma metáfora 

do sinistro personagem que escapou do Departamento de Energia e 

que, naquela noite, capturará o garoto Will Byers, levando-o para um 
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mundo paralelo. Os trogloditas são outra metáfora para os 

integrantes da equipe do Departamento, chefiada pelo Dr. Martin 

Brenner, e que tem sob seu comando um agrupamento militar. 

 
Figura 3. Divulgação. Cartaz Stranger Things.
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 Divulgação para fins educativos. In 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/2/29/Stranger_Things_Temporada_1_Po
ster.jpg Acesso em 31.Mar.2018. 
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O Departamento de Energia realiza pesquisas secretas 

relacionadas com forças inexplicáveis, metafísica e elementos 

sobrenaturais. Juntamente com a fuga do ser misterioso, foge 

também a menina que era, desde muito pequena, mantida 

prisioneira no Departamento de Energia, pois era usada como cobaia 

em pesquisas para a utilização do poder da mente, entre outras. A 

área subterrânea pela qual o monstro fugiu do laboratório é isolada e 

mantida em quarentena, ganhando um aspecto de passagem entre 

mundos, caracterizado pela cor verde, atmosfera com elementos 

brancos flutuantes, como se fosse uma espécie de gel, e plantas 

gigantes formando raízes que aparentam ser casulos. 

A menina chega a uma lanchonete para obter comida. Nesse 

meio tempo, Joyce Byers, mãe de Will, se desespera com o 

desaparecimento do filho e começa uma busca incessante pela 

criança, acionando a polícia. Mike, Dustin e Lucas são chamados pelo 

delegado Jim Hopper a depor para dar informações sobre Will: eles 

contam que Will foi pela Floresta das Trevas, segundo eles, nome 

extraído do livro O Hobbit (TOLKIEN, 1937), uma “junção de 

Cornwallis e Kerley”. A polícia, então, começa a busca pelo menino. 

A menina passa a ser chamada de Onze (Eleven), pois é o 

número que apresenta tatuado no braço esquerdo. É na lanchonete 

que o público sabe que Onze tem poderes paranormais. O dono da 

lanchonete alertou as autoridades sobre a presença da menina. À 

noite, recebe a visita de uma mulher que se apresenta como 

assistente social, no entanto, assim que entra, ela mata o homem 

com dois tiros à queima roupa; Onze vê tudo e tenta fugir, mas é 

cercada pelos homens do Departamento de Energia. Para fugir, usa 

novamente seus poderes telecinéticos. Por fim, ela é encontrada 

pelos três meninos que estão, em meio a uma tempestade, à procura 

do amigo desaparecido. As crianças acolhem Onze, escondendo-a no 

porão da casa de Mike. 
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Joyce tem certeza de que o filho está vivo, por isso, ela diz 

sentir a presença dele, vivo e perto dela. Ainda no episódio piloto, 

ocorre o primeiro contato de Will através do telefone amarelo da 

casa, o que se repete no segundo episódio. Quando a linha cai, as 

luzes da casa começam a piscar, e tem início o contato de Will através 

das luzes, do som e das paredes da casa, revelando o estranho 

universo paralelo para onde Will fora transportado. Para continuar se 

conectando com o filho, Joyce monta um jogo de luzes natalinas 

estendidas por sua casa e, como num jogo de tabuleiro, pinta o 

abecedário na parede, para que Will se comunique selecionando as 

letras por meio das luzes. Ela sabe que Will está com algum ser 

sinistro e desconhecido, mas muito próximo dela, numa dimensão 

paralela dentro das paredes. O que ela deseja é encontrar um portal 

para retirá-lo de lá. 

 
Figura 4. Divulgação. Stranger-Things-Wall.
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 Divulgação para fins educativos. Frame extraído do trailer 2 de Strangers Things. In 
https://www.youtube.com/watch?v=5gM6Dcq8EGo Acesso em 31.Mar.2018. 
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Tzvetan Todorov, em Introdução à Literatura Fantástica (2010), 

traz à luz a discussão do conceito de fantástico em suas diversas 

aproximações, definindo pressupostos essenciais: 

é preciso que o texto obrigue o leitor a 
considerar o mundo das personagens como um 
mundo de criaturas vivas e a hesitar entre uma 
explicação natural e uma explicação 
sobrenatural dos acontecimentos evocados. A 
seguir, esta hesitação pode ser igualmente 
experimentada por uma personagem e ao 
mesmo tempo a hesitação encontra-se 
representada, torna-se um dos temas da obra 
[...]. Enfim, é importante que o leitor adote uma 
certa atitude para com o texto: ele recusará 
tanto a interpretação alegórica quanto a 
interpretação “poética”. (2010, p.38-39) 

Na narrativa fantástica, consagra-se a supressão de qualquer 

tentativa de compreensão racional da realidade, esvaecendo a 

percepção do eu com relação ao outro, das relações entre 

causa/consequência, estabelecendo-se uma quebra do que se 

entende por realidade: o outro não mais se encontra no mundo 

regido pelas leis naturais, ele cruzou as fronteiras do sobrenatural 

emergindo a figura da imortalidade. 

O medo gera incerteza e a inquietação, produzindo uma 

instabilidade na realidade vivida. Não se trata de terror, mas de uma 

sensação compartilhada entre personagens e receptor, a sensação de 

algo sinistro, suspeito, inquietante e inexplicável racionalmente. 

A respeito da narrativa fantástica, David Roas, em seu livro 

Ameaça do fantástico (2014), sustenta: 
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a literatura fantástica é o único gênero literário 
que não pode funcionar sem a presença do 
sobrenatural. E o sobrenatural é aquilo que 
transgride as leis que organizam o mundo real, 
aquilo que não é explicável, que não existe, de 
acordo com essas mesmas leis. Assim, para que 
a história narrada seja considerada fantástica, 
deve-se criar um espaço similar ao que o leitor 
habita, um espaço que se verá assaltado pelo 
fenômeno que transtornará sua estabilidade. 
[...] A narrativa fantástica põe o leitor diante do 
sobrenatural, mas não como evasão, e sim, 
muito pelo contrário, para interrogá-lo e fazê-lo 
perder a segurança diante do mundo real. 
(2014, p.31) 

Ao ler Os lobos dentro das paredes, de Neil Gaiman, ou ao 

assistir à série Stranger Things, o receptor aproxima-se do fantástico 

por excelência. Em ambas as narrativas, o espaço proposto para o 

acontecimento dos fatos fantásticos é a casa dos personagens 

principais, espaço este cuja carga emocional transporta consigo o 

paradigma da afetividade, segurança, conforto, descanso, 

crescimento. Na casa de Mike, Onze permanece refugiada no porão: 

“A casa significa o ser interior [...]; seus andares, seu porão e sótão 

simbolizam os diversos estados da alma. O porão corresponde ao 

inconsciente” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2006, p.197). Para 

Bachelard, “a casa é nosso cantinho do mundo. É – já se disse com 

frequência – nosso primeiro universo. É realmente um cosmos” 

(1993, p.34 – tradução da autora). 

Assim como Onze refugia-se no porão de uma casa de uma 

família comum, tradicional da década de 1980, Will também busca 

refúgio do ser sinistro em sua própria casa, mas numa outra 

dimensão. 
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Em Os Lobos nas paredes, os lobos invadem a casa e a tomam 

como se fosse seu próprio lar; eles parecem buscar naquela casa a 

mesma vida cotidiana de uma família. Lucy quer retornar ao lar e não 

aceita aquela invasão, no entanto, não se questiona o motivo pelo 

qual se dá a ocupação. Não se trata de algo sobrenatural, mas de algo 

estranho, inexplicável, assim como a atitude da família frente ao 

problema. Não há contestação ou uma tentativa de reação imediata 

por parte da família. O medo e o terror provocado pelos lobos se 

impõem sobre a razão. 

Em Stranger Things, os ruídos nas paredes significam que há 

uma esperança de vida. Joyce tenta entender o que está acontecendo 

porque entende que o inexplicável precisa ser encarado como 

verdade, sendo esta a única opção que ela encontra para recuperar o 

filho. Embora a série tenha um viés de ficção científica, a proposta é 

gerar medo e terror do desconhecido e das forças que estão além da 

realidade palpável. A telecinésia está no rol das atividades estudadas 

pela parapsicologia e ocultismo, sendo considerada pela ciência como 

fraude ou uma pseudociência. 

Nas duas narrativas estudadas, a casa desempenha papel 

fundamental, exemplo do conto “A casa tomada” (1951), de Julio 

Cortázar. O enredo revela dois personagens, o narrador e sua irmã, 

que residem numa casa comum e cotidiana, no entanto, a mesma 

está tomada. O grande mistério nunca é desvendado: o leitor não 

sabe em momento algum o que de fato está ocorrendo, o que tomou 

a casa. Os moradores são prisioneiros de seu próprio refúgio, 

vivenciando uma realidade imóvel, constante, radicalmente estática. 

A casa guarda as memórias e as experiências do passado, porém, elas 

vão ficando para trás, nos cômodos tomados. Os dois vivem isolados 

dentro do espaço que ainda não fora tomado. Assim como Lucy, de 

Os lobos dentro das paredes, a família passa a viver no jardim porque 

a casa fora tomada pelos lobos, em Cortázar encontramos a casa 

tomada, mas a ação é metafórica, que nunca se materializa e, por 
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isso, toma uma forma livre, conceitual, abstrata, corporificando os 

medos, o sobrenatural, os assombros e qualquer tipo de aflição a que 

a psique possa se submeter. Os personagens de Cortázar submetem-

se, rendem-se ao pavor do desconhecido e vivem no esquecimento: 

“Estávamos bem, e pouco a pouco, começávamos a não pensar. Pode-

se viver sem pensar” (CORTÁZAR, 1986, p.16). A atitude dos pais de 

Lucy é próxima à dos habitantes da casa tomada: “teremos de viver 

neste lado” (GAIMAN, 2006). 

Lucy não desiste de reagir à ocupação da casa. Por sua vez, em 

Stranger Things, Joyce deseja entrar nos obscuros espaços ocupados 

da casa, não importa o que esteja lá, seu filho precisa ser resgatado. 

Para não ser apanhado pelo sinistro devorador, Will esconde-se na 

dimensão paralela de sua casa e busca ajuda da mãe. Como os lobos 

que se esgueiram pelas paredes, Will tenta se comunicar com a mãe, 

mas foge cada vez que o monstro se aproxima, e tenta abrir outra 

fenda, outro portal que liga o mundo real ao mundo paralelo. As 

paredes da casa de Joyce foram invadidas, como as de Lucy, como as 

da casa tomada. 

A imagem da casa assustadora está presente em diversas 

narrativas no âmbito do fantástico. Exemplo disso são os contos 

“Gato preto” e “O coração delator”, de Edgar Allan Poe (2014), os 

quais se constituem narrativas policiais, mas guardam laços no 

âmbito do estranho. Nestes contos, os assassinos revelam-se através 

dos mortos sepultados dentro de suas casas: o gato na parede e o 

velho no assoalho. O próprio Neil Gaiman também já realizou outra 

incursão pela dimensão paralela encontrada dentro da casa no livro 

Coraline (2014). Na trama, Coraline vive numa casa isolada com a 

família, quando descobre uma abertura secreta que a leva a uma 

dimensão paralela, a uma casa igual à sua, mas com a “Outra mãe” e 

o “Outro pai”, que possuem o mesmo rosto, mas com botões no lugar 

dos olhos. Inicialmente, Coraline encanta-se com a outra dimensão, 
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que parece mais divertida, contudo, logo descobre que o mundo 

paralelo era uma grande armadilha. 

O que encontramos em comum nos enredos de Os lobos 

dentro das paredes e em Stranger Things é a presença do fantástico, 

a partir da narrativa de acontecimentos que estão acima da 

compreensão do receptor e, inclusive, dos personagens. Trata-se do 

que Roas chama de: 

a expressão do inominável, o que supõe um 
deslocamento do discurso racional: o narrador 
se vê obrigado a combinar de forma insólita 
substantivos e adjetivos, para intensificar sua 
capacidade de sugestão. Podemos dizer então 
que a conotação substitui a denotação. (2014, 
p.57) 

Os lobos dentro das paredes, de Gaiman, e a série Stranger 

Things propõem o que Rosalba Campra chama de “isotopia da 

transgressão” (2016, p.198) o leitor/receptor adota uma postura de 

refletir sobre as certezas que seu próprio cotidiano apresenta, numa 

forma de autodesafio, pretende fazê-lo interpretar o mundo de um 

outro viés, através da ruptura. 
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Vera Lúcia Teixeira Kauss (UNIGRANRIO) 

Os contos de fadas são narrativas fundamentais que, ouvidas 

na infância, lançam seus fios em nossa juventude e vida adulta. Essas 

narrativas, que persistem até a atualidade, são revistas, recontadas e 

recriadas na contemporaneidade. A autora ítalo-brasileira, Marina 

Colasanti, lançou mão do modelo dos contos de fadas em sua escrita 

infantojuvenil, criando, principalmente, personagens femininas 

expressivas. As narrativas de Colasanti são envoltas em grande 

simbolismo, sendo necessário desvendar as metáforas e analogias 

nas entrelinhas da autora. 

A imagem do fio e das tarefas ligadas a esta significação 

simbólica é algo recorrente nos contos de fadas colasantianos. As 

personagens de Marina Colasanti que costuram, bordam ou tecem, 

demonstram extraordinária habilidade em suas tarefas. Essa é 

também uma recorrência que podemos observar na mitologia 

clássica na qual o enrolar do fio e do destino é uma metáfora 

frequente: Aracne, com sua habilidade sobre-humana no tear, 

desafiou Atena, despertando a ira da deusa que a transformou numa 

aranha; Ariadne, que, com um novelo de lã, traçou o caminho de 

Teseu para a saída do labirinto do Minotauro; Penélope que, na 

espera por Ulisses, teceu e desteceu o mesmo tapete a fim de esticar 

o tempo e engambelar seus pretendentes. Apesar de muitas serem as 
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imagens do fio na cultura clássica, a mais importante é a das Moiras, 

uma vez que elas não tomam para si o próprio destino, mas têm em 

mãos, individualmente, o destino de todo homem através do fio da 

vida. 

Marina Colasanti recorre aos mitos gregos em alguns de seus 

contos de fadas, ainda que, muitas vezes, essas referências sejam 

sutis. No conto denominado “Fio após fio”, por exemplo, Colasanti 

tem como personagens duas fadas: Gloxínia e Nemésia – ambas com 

nome de flor – que bordam incansavelmente um traje que apenas 

uma delas poderá usar. Gloxínia, insatisfeita com o próprio trabalho, 

destece todos os dias seus próprios bordados, remetendo-nos à 

imagem de Penélope, citada anteriormente. A irmã, Nemésia, borda 

com perfeição. Percebendo que seria essa a ficar com o manto, 

Gloxínia lança no bordado um feitiço transformando Nemésia numa 

aranha, bem como fez a deusa Atena à Aracne. Apesar de serem 

apenas duas, a imagem das duas irmãs compenetradas no trabalho 

de bordar remete-nos a figura das Moiras. Nesse breve exemplo, 

podemos observar uma recorrência de substratos da mitologia greco-

romana na criação ficcional colasantiana. 

Ao pensarmos nos contos de fadas, esbarramos na etimologia 

da palavra fada, que, apesar de ser o nome que classifica esse tipo de 

conto, não aponta para uma personagem recorrente nessas 

narrativas. O intricado caminho da palavra fada se depara com 

termos como fado e fatum, ambos relacionados ao destino. Existe 

uma aproximação entre as fadas e as Parcas, não só pelo nome 

relacionado ao destino, mas também pela importância dessas figuras 

diante da sorte dos seres humanos. Como vimos no parágrafo 

anterior, as Parcas (ou Moiras) eram as responsáveis pelo fio da vida 

e, portanto, tomavam a responsabilidade do destino, segundo a 

mitologia clássica. Na Idade Média, o contato entre a cultura greco-

romana e a céltico-bretã introduziu a figura das fadas que, após o 
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nascimento de uma criança, tornaram-se as responsáveis por dotá-la 

com seu destino, apropriando-se, portanto, da tarefa das Parcas. 

O presente artigo aborda três contos colasantianos, 

destacando a relação das personagens com o ato de bordar, tecer, 

costurar; salientando nesses contos a aproximação dessas 

personagens com as Moiras e Parcas da cultura greco-romana. Bem 

como a quantidade de contos escolhidos, eram também três as 

Moiras da mitologia: Átropos, Cloto e Laquesis, as deusas que 

personificavam o destino humano. Para os gregos e romanos, cada 

homem tem um fio de vida e essas três deusas eram as responsáveis 

por ele. Cloto penteava o fio, Laquesis o puxava e enrolava, e cabia a 

Átropos a tarefa de cortá-lo, interrompendo o fio e a própria vida. 

Tanto as Parcas quanto as Moiras são [...] 
criações míticas, cuja finalidade é lembrar aos 
homens que, como parte da Natureza, eles 
também estão sujeitos à inelutável lei da morte 
e à inexorável realidade do Destino. (ROCHA, 
2008, p.103) 

As seções deste trabalho irão abordar contos da autora Marina 

Colasanti nos quais o trabalho com o fio esteja presente e 

relacionado ao destino. Selecionamos, portanto, os contos: “Além do 

bastidor” (1979), “A Moça tecelã” (1982) e “Uma vida ponto a ponto” 

(2015), nos quais vemos respectivamente as personagens 

desempenhando os atos de bordar, tecer e costurar. Apesar de no 

último conto termos um protagonismo masculino, iremos traçar uma 

aproximação entre as personagens dessas três narrativas e as Parcas 

da cultura greco-romana, apoiando esta relação no poder que essas 

figuras desempenham sobre o próprio destino e sobre o destino dos 

outros. 
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Um dos contos de fadas mais conhecido de Marina Colasanti é 

“A Moça tecelã”. A narrativa tem como protagonista uma jovem capaz 

de modificar sua própria realidade através do tear, lançando mão dos 

fios para trazer o dia ou para fazer cair a noite. “Tecer era tudo o que 

fazia. Tecer era tudo o que queria fazer” (2015, p.38). Ainda que 

tivesse tamanho poder, a moça passou a sentir-se solitária: “Mas 

tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu 

sozinha, e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido 

ao lado” (2015, p.38). A jovem então passou a trabalhar no tear, a fim 

de criar para si um companheiro e “aos poucos seu desejo foi 

aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, 

sapato engraxado” (2015, p.38); entretanto, a felicidade ao lado do 

marido durou pouco, uma vez que ele, ao perceber o poder que a 

tecelã possuía, passou a fazer exigências e ela passou a trabalhar sem 

cessar para satisfazer o marido: “Dias e dias, semanas e meses 

trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas e salas e 

poços” (2015, p.40). Ela não conseguia mais chamar o sol ou a noite, 

vivia apenas em função dos desejos do homem que havia criado para 

ser seu companheiro. Porém, “tecendo, ela própria trouxe o tempo 

em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os 

seus tesouros” (2015, p.40). Ao anoitecer, bem como Penélope, a 

tecelã desfez todo o tapete, fazendo desaparecer todos os luxos 

criados para satisfazer ao marido, “a noite acabava quando o marido, 

estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não 

teve tempo de se levantar [...]. Rápido o nada subiu-lhe pelo corpo” 

(2015, p.40). A jovem, livre do marido e das exigências dele, voltou a 

bordar, trazendo a manhã. 

Ao observamos o conto “A Moça tecelã”, consideramos 

bastante notória a ligação entre o destino e o tear. A protagonista do 

conto leva o nome da função que desempenha, dessa forma, ela não 
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é uma tecelã, mas a Tecelã, pois se destaca em sua ocupação, 

externando uma habilidade sobrecomum, que a faz ter o poder de 

construir, destruir e reconstruir seu próprio destino. 

Aproximamos, anteriormente, a personagem colasantiana da 

figura de Penélope, uma vez que, vendo-se em uma situação 

temerária, a jovem desteceu o tapete, bem como fez a esposa de 

Ulisses para evitar os pretendentes que desejavam o trono do marido 

supostamente morto. Ao pensarmos nas Moiras – que, aliás, 

aparecem em três figuras femininas após a epopeia de Homero – 

observamos um estreitamento entre a Tecelã colasantiana e a 

primeira das três irmãs que teciam o destino. 

Cloto é conhecida como a fiandeira, uma vez que seu próprio 

nome de origem grega deriva do verbo fiar. É essa Moira a 

responsável por tecer o destino dos homens e dar a eles vida no 

momento preciso, por isso ela, junto à deusa Ártemis, surge como 

uma das protetoras do parto. Cloto é também quem escolhe os fios e 

traça a sorte através de suas cores: “Branco para uma (sorte) 

próspera e grandiosa, todas as tonalidades de cinza e salpicados para 

as comuns, preto para as francamente malfadadas”21 i (FOLCH, 2000, 

p.70). 

Contemplemos no parágrafo anterior duas informações 

importantes referentes à Cloto: ela é quem dá a vida e ela é quem 

escolhe as linhas para traçar o destino. Com essas duas características 

apontadas, ela se aproxima da Tecelã criada por Marina Colasanti. 

Observemos o seguinte trecho do conto colasantiano: 

Linha clara, para começar o dia. Delicado traço 
cor da luz, que ela ia passando entre os fios 
estendidos, enquanto lá fora a claridade da 
manhã desenhava o horizonte. Depois lãs mais 

                                                           
21

 As traduções presente neste texto são de responsabilidade do autor. [Nota do 
Editor] 
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vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em 
longo tapete que nunca acabava. Se era forte o 
sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça 
colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do 
algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra 
trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, 
que em pontos longos rebordava sobre o tecido. 
Leve a chuva vinha cumprimentá-la à janela. 
(2015, p.38) 

No trecho em destaque podemos observar que, bem como 

Cloto, a jovem tecelã escolhe os fios, dando a eles determinadas 

funções. Algumas cores são descritas de forma sinestésica no conto 

colasantiano, as cores vibrantes, relacionadas ao dia, sol e calor, são 

descritas como “quentes”, ainda assim, existe por parte da Tecelã 

uma escolha consciente de cada fio utilizado, buscando, através 

deles, um resultado que será palpável, visível e transformará o 

mundo ao redor. 

Cloto, como citamos anteriormente, era a Moira responsável 

por dar vida quando chegasse o tempo. Em “A Moça tecelã”, a 

protagonista, ao tecer, leva a si mesma ao tempo em que se sente 

solitária e vê chegado o momento de tecer para si um marido. Por 

meio do tear, ela dá vida ao homem que deseja ter como 

companheiro: ela escolhe as lãs, entremeia os detalhes de sua 

criação. Não se trata, porém, de uma relação criador e criatura, como 

em Frankenstein, de Mary Shelley; a relação em “A Moça tecelã” é de 

dominador e dominado. A protagonista passa a ser submissa aos 

quereres do marido que ela mesma havia tecido. Porém, quando a 

moça toma consciência de que é ela quem detém o destino dele, 

“segura a lançadeira ao contrário, e, jogando-a veloz de um lado para 

o outro, começou a desfazer o tecido” (COLASANTI, 2015, p.40), ela 

não corta a linha, uma vez que não assume a personalidade de 

Átropos, mas desfaz seu companheiro, retomando para si o tempo e 
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o próprio destino, retorna a sua função inicial e volta a escolher as 

cores e traçar a sorte: “como se ouvisse a chegada do sol, a moça 

escolheu uma linha clara” (2015, p.40). 

Na seção anterior abordamos um dos contos mais conhecidos 

de Marina Colasanti, no qual temos uma protagonista que, sentindo-

se solitária, usou o poder que tinha no tear para criar para si um 

marido. Em conto mais recente, publicado em 2015, Colasanti nos 

apresenta um costureiro que, também atingido pela solidão, usa seus 

talentos para criar para si uma companheira. 

No conto “Uma vida ponto a ponto”, publicado pela primeira 

vez na coletânea Mais de 100 histórias maravilhosas, o protagonista é 

um costureiro, um homem bem baixo, “não maior que um menino 

pequeno” (COLASANTI, 2015, p.397) que vive absorto em seu próprio 

trabalho e é reconhecido por seu talento único como alfaiate. 

Trabalhava incansavelmente e de nada mais precisava. “De nada 

precisava até o dia em que precisou. E nesse dia, precisou com tal 

intensidade que sempre pareceu ter precisado. Era-lhe preciso um 

amor” (2015, p.398). Assombrado por essa necessidade, o costureiro 

buscou com fornecedores os tecidos mais bonitos que houvesse e 

esmerou-se em sua criação: “Os pontos pequenos faziam-se 

minúsculos. E num rompante, desmanchava o já feito e recomeçava, 

buscando a perfeição” (2015, p.398). A mulher chegou a sua porta e 

ele a recebeu com ansiedade, mas a criação demonstrou, já num 

primeiro contato, não gostar do criador: “Ela o olhou de cima a baixo. 

Ele lhe disse que a casa era sua e lhe entregou a chave. Ela não sorriu. 

Assim começou” (2015, p.399). O costureiro passava os dias sozinho, 

ainda que tivesse uma companheira. A mulher, ainda que ele fizesse 

tudo para agradá-la, estava sempre longe de casa e às vezes 

retornava à noite. “A agulha amorosa do pequeno alfaiate não havia 
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costurado sentimentos” (2015, p.400). Com o tempo, a roupa feita 

com tanto esmero, foi se desgastando. O costureiro ainda pensava 

em repará-la: 

Quando ele ia ao seu encontro ou quando a 
olhava escondido atrás da porta, sua mão 
erguia-se automaticamente até a agulha presa 
ao colete. Mas era só um gesto. Sabia que não 
havia conserto possível para aquela roupa. 
Duraria somente quanto conseguisse durar. 
(2015, p.400) 

Por fim, numa noite de chuva, ela chegou com o tecido ainda 

mais gasto e trancou-se no quarto. Na manhã seguinte o costureiro 

encontrou apenas os restos da roupa sobre a cama e “no chão, 

acabados, os sapatinhos” (2015, p.400). 

O costureiro e a Tecelã criados por Marina Colasanti em “Uma 

vida ponto a ponto” e “A Moça tecelã”, respectivamente, possuem 

estreitamentos concernentes a sua função e relacionamentos 

amorosos. O costureiro, entretanto, diferente da Tecelã, tem seu 

trabalho reconhecido pelo público, enquanto o trabalho da jovem 

tecelã limitava-se ao âmbito privado. 

Ainda que o costureiro se aproxime da primeira Moira, Cloto – 

uma vez que ele dá vida através da costura – há um estreitamento 

maior dessa personagem com a segunda Moira, Laquesis. Essa irmã é 

a sorteadora, é aquela que escolhe quem deverá morrer, é ela quem 

“entrelaça os fios do tempo dessas vidas na infinita trama universal”ii 

(FOLCH, 2000, p.70). 

Apesar de ser o criador, o costureiro vê dia após dia sua 

criatura morrendo e nada faz contra isso. Destacamos anteriormente 

que, ao ver as vestes se desfazendo, o costureiro tinha o impulso de 

buscar a agulha no colete, entretanto não o fazia, uma vez que a 

mulher “duraria somente quanto conseguisse durar” (COLASANTI, 

2015, p.400), isto é, o destino dela estava traçado, o tempo dela já 
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havia sido estabelecido. Quando observamos a dúvida em pegar ou 

não a agulha, vemos que o protagonista tem a escolha de mudar o 

destino da mulher e estender-lhe o fio da vida, ele, porém, não mais 

desempenha o papel de Cloto, mas sim de Laquesis e escolhe pela 

morte. Há, portanto, um confronto entre a pulsão Eros e a pulsão 

Tânatos, isto é, uma contraposição entre vida e morte expressa pela 

protagonista em relação à pessoa amada. Ele, como vimos, inclina-se 

à pulsão Tânatos, optando pela destruição da mulher amada. A 

agulha que ele opta por não pegar é o sorteio que ele acaba por fazer, 

elegendo o destino de sua criação. O costureiro desempenha a 

função de escolher entre a continuidade ou não de sua companheira 

e o desfecho do conto deixa claro que, a escolha feita pela 

protagonista, a de se eximir de qualquer trabalho de reparo, leva a 

destruição da mulher. 

Nos dois contos observados anteriormente, focamos as 

protagonistas dos contos. No conto observado nesta seção, 

entretanto, lançaremos luz sobre uma personagem secundária. 

No conto “Além do bastidor”, publicado pela primeira vez em 

1979, temos como protagonista uma jovem que não sabia bordar, 

mas, tendo as linhas e o bastidor, começou a ensaiar alguns traçados 

e logo conseguiu começar a dar forma ao seu bordado: “Assim, aos 

poucos, sem risco, um jardim foi aparecendo no bastidor. Obedecia às 

suas mãos, obedecia ao seu próprio jeito, e surgia como se no 

orvalho da noite se fizesse a brotação” (COLASANTI, 2015, p.16). 

Tornou-se rotina para menina bordar. Um dia bordou uma árvore e 

pôs nela frutas roxas brilhantes que desejou experimentar. “A menina 

não soube como aconteceu. Quando viu, já estava a cavalo do galho 

mais alto da árvore, catando as frutas e limpando o caldo que 

escorria da boca” (2015, p.16). A menina, percebendo que havia 
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descido ao bordado através da linha, retornou para casa através dela. 

Após isso, tornou-se rotina mais que bordar, mas viver o que era 

bordado, imaginado. Quando o bordado estava quase pronto, a 

menina teceu uma garça e foi ao encontro da nova amiga. 

Foi assim, de pé, ao lado da garça, acariciando-
lhe o pescoço, que a irmã mais velha a viu ao 
debruçar-se sobre o bastidor. Era só o que não 
estava bordado. E o risco era tão bonito, que a 
irmã pegou a agulha, a cesta de linhas e 
começou a bordar. (2015, p.17) 

A irmã mais velha terminou o bordado, fixando a menina na 

paisagem e “com muito cuidado cortou a linha” (2015, p.17). 

A protagonista do conto, como vimos anteriormente, é uma 

menina. Ela não sabe como bordar, mas o faz ainda assim, de forma 

quase que clandestina. A irmã mais velha, por outro lado, apesar de 

aparecer apenas no fim do conto, parece manipular bem o ofício e o 

faz sem dificuldade, terminando o bordado iniciado pela caçula. A 

irmã não é a responsável pela criação do bordado, ainda assim ela é 

quem toma para si a responsabilidade de finalizá-lo, bordando o 

desenho restante e cortando o fio.  

Entre as três Moiras, a que tinha o papel de romper o fio da 

vida era Átropos, conhecida como a inflexível, aquela que não volta 

atrás, que não se comove. Ela “com tesouras de ouro corta o fio de 

cada vida quando é chegado o momento”iii (FOLCH, 2000, p.70). A 

irmã da protagonista é quem desempenha esse papel. Ela, não por 

acaso, aparece apenas no final da narrativa, desempenhando o papel 

de quem oferece a conclusão. Bem como Átropos, a irmã destaca-se 

apenas no fim, pois é ali que lhe cabe o papel, a função. Durante toda 

narrativa seguimos a construção da menina através do bordado, 

como se, de fato, ela estivesse desenhando a própria vida, mas coube 

à irmã o papel inflexível de concluir. Ressaltamos que, como Átropos, 

a irmã não se comove ou volta atrás, pois ela é incapaz de ver a 



193 
 

caçula no bordado: “Quis bordar o rosto mas estava escondido pela 

sombra” (COLASANTI, 2015, p.17). Há, portanto, um afastamento, 

que gera a inflexibilidade por parte da irmã mais velha que, ao findar 

o trabalho iniciado por outrem, corta o fio, rompendo eternamente 

com a irmã mais nova. 

O presente artigo analisou três contos de fadas de Marina 

Colasanti e suas aproximações com as Moiras da mitologia greco-

romana. Observamos no presente trabalho as principais 

características e funções dessas divindades que personificavam o 

destino e de que forma elas foram referenciadas – ainda que não 

diretamente – nos contos de fadas colasantianos. 

Aproveitando-se do substrato mítico e cultural, a autora ítalo-

brasileira recorre a algumas figuras da cultura clássica em sua criação 

ficcional. Focamos aqui as personagens que, de alguma forma, 

tiveram o ofício ligado ao fio e ao destino. 

No primeiro conto analisado, “A Moça tecelã”, observamos o 

poder da tessitura não só para mudar o destino, mas para também 

criar vida, não apenas a vida do homem, mas observamos em 

diversas passagens que a protagonista também é capaz de avivar a 

natureza. Por essas características, nós a aproximamos da primeira 

Moira: Cloto. 

O segundo conto analisado, “Uma vida ponto a ponto”, em 

muito se assemelha ao conto “A Moça tecelã”, podendo ser 

considerado a versão masculina da narrativa colasantiana mais 

famosa. Embora haja uma evidente aproximação entre os dois 

contos, em “Uma vida ponto a ponto”, o costureiro não desfaz a 

costura, não desfaz a mulher amada, mas escolhe não repará-la, 

sorteando-a com a destruição, assemelhando-se, desta forma, a 

segunda Moira: Laquesis. 
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Por fim, no terceiro conto, optamos por não abordar a 

protagonista, mas salientar a importância da irmã mais velha que 

adentra a narrativa próxima ao desfecho para finalizar o bordado e, 

por fim, cortar o fio como Átropos. 

No livro Dicionário de Símbolos, Jean Chevalier, no verbete 

sobre “Tessitura”, observa que: 

A tessitura é um trabalho de criação, uma 
entrega. Quando o tecido está terminado, a 
tecelã corta os fios que os ligam ao tear e, ao 
fazê-lo, pronúncia a forma de bênção dita pela 
parteira ao cortar o cordão umbilical do recém-
nascido. Tudo ocorre como se a tessitura 
traduzisse numa linguagem simples uma 
misteriosa anatomia do homem.

iv
 (1986, p.982) 

Nos três contos de fadas colasantianos nos foi possível 

observar a importância do ato de fiar para a vida e o destino de todas 

as personagens envolvidos. O fio trabalhado em cada um dos contos 

se entrelaça com a existência de cada ser envolvido na trama. Através 

de nossa análise propomos uma interpretação que aproximasse cada 

uma das personagens da trama a uma das três divindades do destino. 

Não consideramos que esta interpretação seja limitante, visto que os 

contos de Marina Colasanti pertencem à fortuna do maravilhoso 

simbólico, abrindo-se, portanto, às mais variadas interpretações. Fica, 

entretanto, pujante observarmos que existe uma constante relação 

entre as personagens que trabalham de alguma forma com o fio – 

seja tecendo, costurando ou bordando – e o destino, o que as faz 

referenciar às Moiras da cultura greco-romana. Todas as personagens 

mostram uma habilidade sobre-humana no trabalho que 

desempenham, tendo seu poder sobre o destino extraído do ofício. 

As Moiras de Marina Colasanti lançam incansavelmente seus fios, 

amarrando todas as personagens e traçando o destino de cada ser 

pertencente àqueles universos ficcionais. 
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Tuane Mattos (UERJ) 

Regina Michelli (UERJ) 

“Não pode ser, mas é.” 

J. L. Borges 

De há muito o maravilhoso habita as histórias de antigamente, 

os chamados contos de fadas ou narrativas maravilhosas. Seres 

sobrenaturais, objetos mágicos, metamorfoses... – há uma série de 

elementos que emergem nesses contos, exigindo, de personagens e 

leitor, a aceitação tácita do sobrenatural, na esteira do que preconiza 

Tzvetan Todorov. Na narrativa contemporânea que nos interessa 

analisar, O orfanato da Srta. Peregrine para crianças peculiares, obra 

escrita por Ransom Riggs, observa-se a presença de eventos insólitos 

em meio, por vezes, à incredulidade da personagem principal, Jacob 

Portman. Buscando descobrir a verdade acerca dos relatos 

aparentemente fantasiosos do avô, Abraham Portman, o herói lança-

se à investigação e à aventura, chegando à ilha de Cairnholm, local 

onde deveria existir o orfanato em que o avô passara a infância. A 

narrativa adensa-se com o suspense no relato dos acontecimentos 

sobrenaturais que envolvem a convivência do herói com seres 

extraordinários, “peculiares”. 

O objetivo deste trabalho é analisar como características do 

maravilhoso, na linha do insólito ficcional, definem a construção 

narrativa espraiando-se por elementos como configuração de 
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personagens, tempo e espaço. A base teórica que orienta a pesquisa 

centra-se especialmente nas obras de Tzvetan Todorov, David Roas e 

Flavio García, no que tange ao insólito. 

O que é real? Aquilo que é verdadeiro à nossa visão, que se 

encaixa em nossa realidade cotidiana, que sustenta nossas crenças 

estabelecidas previamente por algo possível e que não ultrapassa 

limites aceitáveis? Por que não imaginar situações incomuns, 

estranhas ou fantásticas que fogem à credulidade dos olhos e nos 

fazem duvidar de novos fenômenos que talvez não possam ser 

explicados cientificamente? Acredita-se que existe uma ilha na qual o 

impossível torna-se possível, o irreal real e tudo poderá ser 

logicamente comprovado e aceitável. O desconhecido aterrorizante 

não amedronta Jacob Portman, a personagem principal da obra, a 

buscar o impossível através de respostas possíveis. 

Eu tinha acabado de aceitar que minha vida 
seria apenas comum quando coisas 
extraordinárias começaram a acontecer comigo. 
A primeira delas foi um choque terrível e, assim 
como qualquer coisa que muda você para 
sempre, dividiu minha vida em duas partes. 
Antes e depois. (RIGGS, 2015, p.8) 

Ramson Riggs é um escritor americano, nascido na Flórida, 

porém mora em Los Angeles, local específico das “crianças 

peculiares”. Sua formação acadêmica provém da Universidade do Sul 

da Califórnia, formando-se na Escola de Cinema e TV. Faz sua estreia 

no mundo literário com a obra Miss Peregrine’s Home for Peculiar 

Children (título original) ou O orfanato da Srta. Peregrine para 

crianças peculiares (título da obra em português), um romance 
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ficcional recheado de mistérios e suspense que transgridem a 

realidade do leitor. 

Riggs colecionava fotografias e assim pôde desenvolver a ideia 

de introduzi-las em seu livro, oportunizando a leitura de imagens que 

enriquecem o sentido do texto, oferecendo uma narrativa ficcional 

mesclada por fatos reais, como a 2ª Guerra Mundial, e fotografias 

originais que desafiam a mente humana. A capa apresenta uma das 

crianças peculiares, a garota que manipula o fogo, Emma, a qual 

apresenta aspecto de uma senhora idosa, envelhecida e triste, em um 

cenário assustador, fúnebre, em preto e branco, como se fosse um 

filme de terror. 

Em seu conteúdo, a obra lembra um grande álbum antigo com 

figuras comuns e, ao mesmo tempo, grotescas, desconfortantes e 

sobrenaturais, em tom sépia, que estimulam os sentidos e ao longo 

da leitura auxiliam e contemplam o desenho da narrativa. O leitor 

pode comparar a imagem tecida em sua imaginação com as 

descrições de cada situação exposta com as personagens 

correspondentes, que poderão interagir com o tempo, do passado ao 

presente. Tais fotos são verdadeiras, do acervo de amigos 

colecionadores de fotografias antigas, assim como Riggs. A princípio, 

a obra seria apenas um livro de fotografias antigas e, dessa forma, 

deixaria a criatividade de seu leitor fluir e criar suas próprias histórias 

e interpretações; entretanto, o autor criou a narrativa para poder 

comportá-las. Algumas, pode-se dizer praticamente todas, 

hipnotizam pelo formato “bizarro” e grotesco, como se pudessem 

falar por si o seu significado e tivessem a “peculiaridade” de “agarrar” 

o espectador para o seu mundo intrigante. Jacob Portman as analisa 

como “o tipo de retrato que se encontrava em qualquer álbum de 

família antigo” (2015, p.106). Contudo, as fotografias mostravam, 

assustadoramente, outra realidade para a personagem principal: 

Mas o que achei realmente assustador não 
foram as bonecas zumbis ou os cortes de cabelo 
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estranhos das crianças, ou ainda como pareciam 
não sorrir nunca: quanto mais examinava as 
fotos, mais familiares me pareciam. Elas 
compartilhavam o mesmo ar de pesadelo das 
velhas fotos de meu avô, especialmente as que 
ele guardara escondidas no fundo de sua caixa 
de charutos, como se de algum modo todas 
viessem do mesmo lote. (2015, p.106) 

O pequeno Jacob sempre teve seu avô, Abraham Portman, 

como sua ponte mais segura e fascinante para o mundo das grandes 

aventuras – em guerras, navios, desertos –, histórias contadas por ele 

a fim de aguçar e preparar seu querido neto para todas as situações 

que estariam por vir. Jacob compactua com seu avô, crê em tudo o 

que ouve, aceita todas as situações mirabolantes, e seu leitor não 

poderia deixar de seguir esta trilha enigmática. David Roas explicita, 

em A ameaça do fantástico, que o pacto ficcional com o narrador 

implica aceitarmos “sem questionar tudo o que ele nos conta, de 

modo que nossa atitude hermenêutica como leitores fica 

condicionada a uma suspensão voluntária das regras de verificação” 

(2014, p.51), portanto, o avô passa a ser o narrador, e o neto, o 

ouvinte, com quem compactua o leitor. Em dado momento, o neto 

reproduz em sua escola as aventuras que ouvia, 

E acreditava mesmo, pelo menos durante alguns 
anos, apesar de fazer isso principalmente por 
conta própria, do mesmo jeito que outros 
meninos de minha idade queriam acreditar no 
Papai Noel. Agarramo-nos a nossos contos de 
fadas até que o preço por acreditar neles se 
torna alto demais. (2015, p.12) 

Depois de sofrer preconceitos na escola, Jacob desiste de 

acreditar em tais “contos de fadas” e “fotografias falsas” (2015, p.12). 

Com a passagem do tempo, o avô envelhece, o menino e seus pais 
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acreditam que o estado dele pode piorar rapidamente, com delírios e 

total insanidade. Jacob trabalha em uma rede de supermercado dos 

tios, o Smart Aid, sua mãe era dona de 115 drogarias e seu pai, um 

ornitólogo amador, cujo desejo era escrever um livro sobre a 

natureza, ou seja, o protagonista tinha uma vida pacata, sonolenta, 

comum, repetitiva e sem emoção. Até que certo dia, seu avô liga 

pedindo ajuda, pois seria atacado pelos monstros contra quem tanto 

lutara no passado; eles teriam voltado para acabar com aquele que 

não os temia. Quando Jacob chega à casa do avô, a tragédia já estava 

finalizada, encontrando o ente querido caído ao lado da casa, sem os 

olhos. O avô, contudo, deixou pistas para que o neto, a quem sempre 

instigara a buscar o conhecimento sobre as crianças peculiares, possa 

investigar o mistério de sua morte e encontrar a verdade: 

Não há tempo – sussurrou. Depois ergueu a 
cabeça do chão, tremendo com o esforço, e 
respirou em meu ouvido: – Encontre a Ave. Na 
fenda. Do outro lado do túmulo do homem 
velho. Três de setembro de 1940. – Concordei 
com a cabeça, mas ele percebeu que eu não 
tinha entendido. Com suas últimas forças, ele 
acrescentou: – Emerson... a carta. Conte a eles o 
que aconteceu, Yakob. (2015, p.31) 

Jacob, naquele momento, vê o monstro que perseguiu seu avô, 

“Sua boca enorme abriu-se de modo grotesco e liberou uma massa 

de línguas compridas como enguias” (2015, p.32). A crença no avô 

toma conta das noites de Jacob; o que poderia ser invenção, na 

verdade, era realidade. 

Tzvetan Todorov, em Introdução à Literatura Fantástica, afirma 

que “O fantástico... dura apenas o tempo de uma hesitação: 

hesitação comum ao leitor e à personagem, que devem decidir se o 

que percebem depende ou não da ‘realidade’, tal qual existe na 

opinião comum” (2004, p.47-48). O protagonista se interroga como 
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acreditar que tal situação sobrenatural estava acontecendo com ele. 

Jacob, narrador-personagem em primeira pessoa, apresenta sua 

percepção acerca do incomum, sua opinião particular, e com sua voz 

assustadora contamina o leitor com seus medos e possível 

imaginação presente em praticamente toda a narrativa, quando 

floreia diversas descrições, como a ilha de Cairnholm. 

Era a ilha de meu avô. Agigantando-se cinzenta, 
envolta pela névoa, guardada por um milhão de 
pássaros que não paravam de piar, ela parecia 
uma fortaleza antiga construída por gigantes. 
Enquanto eu erguia os olhos para seus 
penhascos escarpados, cujos cumes 
desapareciam em um recife de nuvens 
fantasmagóricas, a ideia de que esse era um 
lugar mágico não parecia tão ridícula. (2015, 
p.64) 

Seu testemunho faz com que o leitor comece a acreditar na 

história e pactue gradativamente com as crenças difundidas pela 

personagem narradora. A realidade já não é tão objetiva como antes, 

os fatos estão em desequilíbrio, para além de qualquer experiência 

conhecida e vivenciada. 

Em seu aniversário, Jacob recebe de sua tia Susie um livro das 

Obras Selecionadas de Ralph Waldo Emerson, deixado por seu avô 

juntamente a uma carta e uma foto antiga de uma senhora. Era Alma 

Peregrine, a Ave, o falcão-peregrino que cuida do orfanato na ilha de 

Cairnholm, no País de Gales. A carta destinada a Abe, seu avô, 

continha uma ligeira descrição do local e uma foto da ave protetora 

das crianças peculiares. O neto se questiona: isso poderia estar 

acontecendo de fato ou era apenas uma estranha coincidência? 

Jacob, apoiado e instigado por seu psiquiatra, Dr. Golan, segue 

com seu pai para a ilha, com o propósito de desvendar o mistério de 

seu avô. Na verdade, ele quer comprovar que não está “louco” como 
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pensavam de Abraham, havia verdades enterradas naquele “lugar 

mágico”. Quando chega à ilha, Jacob deseja encontrar o tal orfanato, 

no qual seu avô morou, e a senhora que cuida de todas as crianças 

que haviam sobrevivido às consequências da Segunda Guerra 

Mundial, precisamente a um ataque aéreo alemão àquela região. Na 

primeira vez que encontra a casa, o protagonista avista uma imagem 

distorcida daquela que seu “velho” desenhara, sempre imerso em sua 

imaginação descritiva. Contaminado pela percepção do avô, o neto 

avista uma casa que muito se distancia da expectativa construída 

pelas narrativas ouvidas: 

Meu avô a havia descrito cem vezes, mas em 
suas histórias a casa era sempre um lugar claro e 
feliz – grande e bagunçado, sim, mas cheio de 
luz e risos. O que havia diante de mim não era 
um refúgio de monstros, mas o próprio 
monstro, encarando-me com uma fome 
inexpressiva do alto de seu posto. [...] era como 
se a própria natureza tivesse declarado guerra 
contra o lugar. [...] Deixei a casa sentindo que 
estava mais longe que nunca da verdade. (2015, 
p.77-79) 

Jacob, porém, decide buscar novas pistas, que possam 

legitimar as histórias contadas por seu avô, e descobre mais um item 

dito por ele antes de morrer, o bombardeio alemão que destroçou o 

orfanato aconteceu em 3 de setembro de 1940: “Eu me senti 

paralisado, como se estivesse longe dali. Era estranho demais. Será 

que alguém estava brincando comigo? Uma piada esquisita e sem 

graça?” (2015, p.92). Pensamentos confusos atravessam a mente do 

protagonista. Como não acreditar se tudo estava à frente de seus 

olhos, bastava fixar os acontecimentos e não piscar em nenhum 

momento. Conjecturas atravessam sua mente, o tempo não faria o 

menor sentido, a senhora que havia enviado a carta poderia estar 
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morta ou ser outra mulher utilizando uma identidade falsa. Meros 

fatos inconclusos, suposições sem convicções. 

Ao amanhecer, Jacob é surpreendido com uma grande ave o 

observando, e passa a estudar cada detalhe para confirmar suas 

certezas, o que necessita de mais uma investigação minuciosa na casa 

abandonada e inabitável. Ao chegar ao local, Jacob observa cada 

cômodo como se desejasse encontrar algo que prove sua sanidade e 

depara-se com um baú antigo. Dentro dele, há órgãos humanos 

conservados em formol e algumas fotos antigas que parecem iguais 

às do seu avô, algumas comuns, outras completamente estranhas e 

inquietantes, como um menino cercado por um enxame de abelhas, 

ou uma única menina que tinha seu reflexo duplicado no lago. São 

imagens que fogem à realidade que nossos olhos podem aceitar e 

justificar através das leis que regem o mundo dito natural e cotidiano. 

De repente, ele ouve vozes longínquas no andar de cima; são as 

crianças das fotos. Logo avista Emma, com a mesma aparência da 

foto antiga: “Ela trazia nas mãos uma luz tremeluzente, que não era 

uma lanterna ou uma vela, parecendo mais uma bola de puro fogo, 

protegida por nada além da pele” (2015, p.113). Por um momento, 

todas as crianças peculiares, incluindo Emma, desaparecem e Jacob 

corre à procura de respostas para suas histórias, contudo, não há o 

mínimo sinal de onde elas possam estar. A personagem principal 

encontra-se em dúvida consigo mesma. Poderia ser apenas ilusão, 

fruto de uma mente perturbada e contaminada por seu avô. Ele 

poderia obter uma explicação muito lógica para esta situação, 

realmente havia imaginado algo que de fato não existia. 

Estava ali parado tentando descobrir como ela 
tinha conseguido escapar quando pensei em 
uma coisa, algo tão óbvio que me senti um 
idiota por ter demorado tanto para perceber 
aquilo. Nunca houve nenhuma garota. Eu a 
imaginara, e o resto deles também. Meu 
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cérebro os havia invocado no momento exato 
em que eu olhava para as fotografias. E a 
escuridão repentina e inexplicável que 
precedera sua chegada? Será que eu tinha 
apagado? 

De qualquer modo, era impossível. Aqueles 
garotos tinham morrido havia muitos anos. 
Mesmo que não tivessem, era ridículo acreditar 
que ainda teriam o mesmo aspecto de quando 
as fotos foram tiradas. Mas tudo aconteceu tão 
rapidamente que não tive tempo de parar e me 
perguntar se eu podia estar perseguindo uma 
alucinação. (2015, p.116) 

Nesse momento, Jacob põe em dúvida a imagem que tinha 

visto, e decide que os acontecimentos insólitos não fazem o menor 

sentido. Ele opta por tentar explicar cientificamente, convencendo-se 

facilmente de que tudo não passou de uma loucura passageira, um 

sonho. Pode até ter ocorrido, entretanto pode ser “explicado” 

racionalmente, foi um acontecimento chocante, insólito, estranho. Na 

esteira de Todorov, este gênero resume-se no “sobrenatural 

explicado”: “as leis da realidade permanecem intactas e permitem 

explicar os fenômenos descritos...” (2004, p.48). O leitor poderá 

compactuar com a personagem ou poderá criar suas próprias 

percepções acerca do que leu, contudo, há a foto da menina 

“manipuladora do fogo” na página seguinte. Será uma imagem 

verdadeira ou falsa, produzida especialmente para desnortear a 

razão, os sentidos? A narrativa permeia o fantástico e suas 

especificidades narrativas, convidando o leitor a acompanhar o 

protagonista em seus conflitos acerca do que pode ser ou não real na 

obra. 

Jacob permanece desconfortável com os acontecimentos, sem 

saber como explicá-los: “Será que tinha passado toda a manhã em 

uma espécie de névoa psicótica? Será que estava no meio de uma 
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agora?” (RIGGS, 2015, p.118). Na volta para a hospedagem, tudo se 

encontra diferente, pessoas com rostos desconhecidos, seu quarto 

não lhe pertence mais, sua cidadania é posta em dúvida, agora é um 

espião perigoso que precisa ser preso. A única solução contra a 

loucura é fugir, “Um resquício de instinto conseguiu se fazer presente 

através da confusão de meu cérebro: corra!” (2015, p.121). Em sua 

fuga, encontra a menina que ele perseguira, ela o interroga 

ferozmente, com muito medo, e o torna seu prisioneiro, levando-o a 

um casebre no qual ocorre um fato estranho e surreal: o ano e o mês 

no calendário na parede indicam setembro de 1940. 

Uma dormência esquisita e distante tomou 
conta de mim. Considerei todas as coisas 
estranhas que eu tinha visto naquela manhã – a 
mudança estranha e repentina do tempo, a ilha 
que eu achava conhecer, agora povoada por 
pessoas estranhas; como o estilo de tudo ao 
meu redor parecia antigo, mas as coisas 
propriamente ditas eram novas. Tudo podia ser 
explicado pelo calendário na parede. 

Três de setembro de 1940. Mas como? (2015, 
p.125) 

O tempo retrocede na narrativa, abrindo-se uma espécie de 

fenda ou lacuna a que o protagonista é projetado. Passa a existir o 

tempo atual na ilha, em que Jacob está com seu pai no Beco do 

Padre, vivendo uma vida antes bastante monótona, e a época em que 

houve o ataque alemão à ilha, em 1940. Na “ilha atual”, ele tem seu 

pai e o Beco do Padre, uma vida monótona; na “ilha de 1940”, há a 

Srta. Peregrine, o orfanato e aventuras possivelmente mágicas e 

fantásticas. 

Em outra cena, observa-se uma diferente estratégia diante do 

inusitado. Jacob sabe da existência de Millard Nullings, o menino 

invisível, pelas fotos do avô. Ao se deparar com algo que não possui 
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imagem, o protagonista prontamente afirma que ele era “invisível”, 

sem perguntas, dúvidas ou confrontos. Parece que, de repente, tudo 

faz algum sentido para a personagem, que começa a se resolver pela 

aceitação dos fatos mágicos, sobrenaturais. Chega-se ao maravilhoso, 

gênero definido por Todorov como relacionado ao conto de fadas, 

porque “os acontecimentos sobrenaturais aí não provocam qualquer 

surpresa: nem o sono de cem anos, nem o lobo que fala, nem os dons 

mágicos das fadas (para citar apenas alguns elementos dos contos de 

Perrault)” (2004, p.60). Os estudiosos Flavio García e Angélica Batista 

analisam o maravilhoso como: 

Naturalização do insólito, ou seja, a ocorrência 
de situações ou seres sobrenaturais não provoca 
qualquer reação nas personagens ou no 
narrador, que não deve ser necessariamente 
auto ou homodiegético, e consequentemente, 
nem no leitor, pois os elementos insólitos 
estariam inseridos em um universo em que 
“tudo” é possível. (2005, p.5) 

O protagonista confronta as bizarrices vivenciadas com o 

padrão de normalidade até então aceito como tal, imerso em um 

mundo que não conhece. Depois das dúvidas que pairam sobre sua 

razão, finalmente descobre que, no fundo, tudo pode ter algum 

sentido, as fotos correspondem a personagens reais na narrativa, que 

respiram naturalmente, assim como ele. A ilha é a mesma, o espaço é 

comum aos olhos dele, só que agora habitada por seres mágicos que 

não podem existir segundo as leis da razão. Regina Michelli assinala 

que: 

Recorrendo ao Dicionário Eletrônico Houaiss de 
Língua Portuguesa, encontramos para o 
vocábulo maravilhoso, como substantivo, os 
significados de “aquilo que é admirável” e 
”intervenção sobrenatural que muda o curso da 
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ação numa tragédia, epopéia etc.”; como 
adjetivo, destaca-se a acepção “que encerra 
maravilha ou prodígio, ou que é inexplicável 
racionalmente”. O significado dicionarizado já 
aponta para a ideia de sobrenatural, de algo que 
não é captado pela lógica do senso comum, 
tampouco pela racionalidade. (2008, p.38) 

Quando Jacob retorna ao orfanato, encontra tudo diferente, 

novo, perfeito e encantador. Em 1940, em uma “simples” viagem no 

tempo, a casa parece ter sido restaurada em cada detalhe, da mesma 

forma que todas as fotografias adquirem vida. Jacob realmente 

encontra-se em um conto de fadas: 

Virei-me na direção da janela e olhei lá para 
fora, maravilhado. O quintal estava cheio de 
crianças; quase todas elas eu reconheci das 
fotografias amareladas... Essa era a ilha 
encantada; essas eram as crianças mágicas. 
(RIGGS, 2015, p.135-136) 

O protagonista observa seres encantados, criaturas que jamais 

imaginara que pudessem existir. Nesse espaço e período, não há 

doenças ou morte, o tempo jamais passa, ele se mantém em 

suspensão para todos que habitam aquela fenda de tempo. O hoje é 

igual a ontem, e assim será todos os dias, não há o amanhã, a 

realidade do presente em seu continuum nunca chegaria. São 

crianças por fora, mas senhores por dentro, dualidade vista em 

praticamente todos os “peculiares”, sensação apontada logo na capa 

do livro: uma personagem com traços envelhecidos, com corpo de 

menina e alma de anciã. 

Havia, enfileirados, vários daqueles animais 
feitos de plantas, criaturas fantásticas tão altas 
quanto a casa, montando guarda contra a 
floresta – entre elas um grifo alado, um 
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centauro empinando e golpeando o ar com seus 
cascos de folha e uma sereia que saía de um 
pedaço de madeira ondulada. (2015, p.136) 

Sem dúvida, o local dos peculiares não parece monótono e 

comum, constituindo-se de seres e eventos sobrenaturais, bem 

diferente do espaço que habita o protagonista na realidade atual da 

narrativa. O pesquisador David Roas afirma que, no maravilhoso, “o 

sobrenatural é mostrado como natural, em um espaço muito 

diferente do lugar em que vive o leitor” (2014, p.33). O sobrenatural, 

para Roas, “seria tudo aquilo que transcende a realidade humana, 

aquilo que transgride as leis que regem o mundo real e não pode ser 

explicado porque não existe segundo essas leis” (2014, p.25). O 

maravilhoso é o sobrenatural aceito com fenômenos desconhecidos e 

inexplorados, tal como se vê na narrativa em questão, eventos que 

encantam o protagonista e, por seu turno, o leitor. Michelli afirma 

que 

O maravilhoso oferece-se ao leitor como uma 
balsa – meio de transporte antigo, bastante 
precário, sobre um ambiente instável, “líquido” 
–, mas em que se pode apoiar para travessias a 
outros mares que, se já foram antes navegados, 
continuam sem perder seu fascínio e 
encantamento. (2008, p.46) 

Finalmente, o céu se abre para Jacob, e desta forma ele 

conhece Ave, o falcão-peregrino que tanto almejara encontrar, a 

senhora que possui o controle do tempo. A personagem é alguém de 

aparência inquietante, mas envolta em seriedade e com uma 

narrativa caracterizada pelo humor. Ela explica a Jacob a história de 

seu avô no orfanato, os sentimentos de afetividade com Emma, a ilha 

como porto seguro através do tempo isolado e paralisado, 

oferecendo a experiência contínua da mesma data, 3 de setembro de 

1940. 
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Nós ymbrynes temos de vasculhar o interior em 
busca de jovens peculiares em necessidade, 
manter-nos afastadas de quem possa nos fazer 
mal e manter nossos protegidos alimentados, 
vestidos, escondidos e impregnados com a 
doutrina de nosso povo... E, não fosse o 
bastante, também devemos nos assegurar de 
que nossas fendas no tempo sejam reiniciadas 
todos os dias como um relógio. (RIGGS, 2015, 
p.148-149) 

Depois do jantar inacabado, surge o “grande espetáculo”, o 

filme de todos os dias, o momento em que a bomba alemã atinge o 

orfanato, “Nossa bela exibição” (2015, p.160). É o ataque alemão 

rasgando o céu que, com o passar do tempo, já não amedronta 

criança alguma, tal como observar as estrelas todos os dias em um 

silêncio mórbido. Jacob reflete: 

Esta é a noite em que foram mortos. Não 
apenas a noite, mas o momento exato. Será que 
essas crianças morriam toda noite para ser 
ressuscitadas pela fenda, como em algum culto 
suicida de Sísifo, condenadas a ser pulverizadas 
e remendadas por toda a eternidade? (2015, 
p.162-163) 

Jacob retorna à hospedaria da realidade atual; contudo, sem 

conseguir resistir, regressa à ilha encantada e singular, onde é um 

espectador, e as crianças, os apresentadores desse novo paraíso. 

Outros peculiares são introduzidos a ele: a menina com “força 

descomunal”, Bronwyn; Fiona, que apresenta como peculiaridade o 

crescimento de flores, plantas, verduras e legumes; Horace, com seus 

sonhos proféticos que podem se tornar realidade; Enoch, que 

consegue retirar algum órgão de uma “coisa” e colocá-la em outra, e 

Victor, irmão de Bronwyn, tão forte quanto a irmã, porém morto em 
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uma cama. No meio de tantas descobertas, é impossível não imergir 

nesse clima mágico, de mistérios e maravilhas.  

As crianças vivem as mesmas experiências e divertem-se como 

se elas fossem únicas, como em um grande círculo, uma roda gigante 

que apresenta sempre as mesmas cenas, reprises de uma vida 

prisioneira no tempo e no espaço; caso quebrassem essa rotina, 

poderiam envelhecer e morrer rapidamente, como a maçã dada a 

Jacob por Emma. Todavia, assim como seu avô, Jacob também é um 

peculiar, pois havia passado pela fenda de tempo facilmente e possui 

uma habilidade rara: “Ele podia ver os monstros” (2015, p.231). 

Como seu avô, um guerreiro que lutou contra nazistas e etéreos, 

Jacob é especial, trazendo o mesmo dom avoengo, que havia pulado 

a geração do pai. Com tais poderes, surgem mais responsabilidades, 

como proteger todos os que moram no orfanato dos terríveis 

monstros, já não mais em uma guerra mundial, e, sim, em uma 

guerra fantástica onde se encontram acólitos – humanos por fora, 

monstros com olhos brancos por dentro – e etéreos – monstros que 

não conseguem retornar à forma humana, figuras grotescas e 

aterrorizantes. 

Dr. Golan, o psiquiatra, é o senhor Barrow, o motorista escolar, 

aquele que matara o avô do protagonista. Golan finalmente consegue 

concretizar sua incrível habilidade: eliminar acólitos e etéreos, para a 

proteção de todas as crianças peculiares. Contudo, esse não é o fim, 

mas apenas um alívio momentâneo, as personagens devem sair de 

sua fenda segura e ir à busca de outra. Para isso, usam o “Mapa dos 

Dias”, que “mostra todas as fendas cuja existência é conhecida” 

(2015, p.321). Neste momento, o tempo caminha para frente, 

passando do dia 3 de setembro para 4 de setembro de 1940. Outro 

sentimento percorre os corações frágeis e assustados de todos, uma 

felicidade “real” e vivenciável, pois estão vivos e prontos para lutar 

mais um dia por sua sobrevivência, do “Antes” para o “Depois”. 
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Estávamos em silêncio, mas animados. As 
crianças não tinham dormido, mas não dava 
para perceber só de olhar para elas. Era 4 de 
setembro, e pela primeira vez em muito tempo 
os dias estavam avançando de novo. Alguns 
disseram sentir a diferença; o ar em seus 
pulmões mais pleno, o fluxo de sangue nas veias 
mais rápido. Eles se sentiam mais vivos, mais 
reais. E eu também. (2015, p.321) 

A adaptação cinematográfica, com direção de Tim Burton, “o 

mestre do gótico”, não é totalmente fiel a alguns detalhes, porém 

não interfere na compreensão, antes oferecendo uma nova leitura e 

interpretação, uma outra visão das características de cada 

personagem, permanecendo a magia e o encantamento presentes na 

narrativa original. O nome oficial do filme, em português, foi reduzido 

para O Lar das Crianças Peculiares, e não O orfanato da Srta. 

Peregrine para crianças peculiares, como no livro. Alguns poderes são 

invertidos e mais potentes, como o de Emma, que passa a ser 

detentora do ar e da levitação. Olive, a menina do fogo, utiliza seu 

poder até embaixo d’água. Horace não narra seus sonhos proféticos, 

mas os mostra visualmente como um filme em tela de cinema, e 

Enoch controla mais facilmente sua habilidade de dar vida a bonecos 

ou humanos, enquanto no livro ele é somente um aprendiz. A maçã 

oferecida a Jacob por Emma apodrece por ter saído da fenda; no 

filme a fruta foi modificada para uma rosa vermelha, que murcha e se 

desintegra de um dia para o outro, demonstração de como o tempo 

poderia “corroer” aquilo que pudesse se ausentar da fenda. 

A obra é repleta de sinais mágicos, maravilhosos, que facilitam 

a entrada nesse mundo encantado, como as próprias fotografias, as 

crianças com dons “peculiares”, a ilha misteriosa e, mais 
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precisamente, a fenda, como uma roda do tempo, ligada por um 

único botão que chega até um limite, até o dia em que possa trazer o 

mínimo de segurança para todos os seres encantados que a habitam. 

No momento em que Jacob viaja no tempo, permanece no mesmo 

espaço, na própria ilha, e, neste novo lugar dentro de um já existente, 

encontra crianças e criaturas que fogem a nossa razão, às leis da 

ciência, a tudo o que é aceitável no mundo, sem ameaças humanas 

ou monstruosas, em pleno território do maravilhoso. É uma narrativa 

insólita, conjugando diferentes aspectos do fantástico. 

Assim o leitor poderá “embarcar” na história e expandir seus 

horizontes, sem incredulidade ou sonhos que testam seus sentidos. 

Regina Michelli enfatiza que o gênero maravilhoso desafia a mente de 

quem lê suas narrativas, por conseguinte, “O homem almeja 

ultrapassar limitações e, às vezes, a própria contingência que o 

aprisiona ao tempo, ao espaço e às circunstâncias em que se 

encontra” (2012, p.123). Devemos estar abertos para fatos e 

narrativas que possam nos descontruir, que dilatem os limites de 

crenças, sentidos e sentimentos, promovendo ressignificações. 
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i
 “Blanco para La próspera y dilatada, todas las gamas Del gris y moteado para las 
comunes, negro para La francamente infausta.” 
ii
 “Entreteje con su huso os hilos de esas vidas en la infinita trama universal.” 

iii
 “com tijeras de oro corta el hilo de cada vida cuando er su momento.” 

iv
 “La tejeduría es um trabajo de creación, um alumbramiento. Cuando El tejido está 

terminado, La tejedora corta lós hilos que ló sujeitan al tela y al hacerlo, pronuncia La 
fórmula de bendición que diece la comadrona al cortar El cordón umbilical Del recién 
nacido. Todo sucede como si La tejeduría tradujisse em lenguaje simple uma 
misteriosa anatomia del hombre.” 


