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Magali dos Santos Moura (UERJ) 

O simpósio pretende congregar trabalhos que possuem como objeto de estudo 

narrativas populares da tradição alemã e brasileira. Considerados como paraliterários, ou seja, 

excluídos do cânone da Alta Literatura, esses textos têm a capacidade de oferecer um exemplo 

do livre uso da imaginação, onde o princípio mimético é continuamente desafiado, abrindo 

espaço para a experimentação do mundo fantástico que, por sua vez, está em íntima relação 

com os recônditos da alma humana.  

A literatura fantástica é, de forma geral e rápida, caracterizada pela presença de 

elementos considerados irreais, que vão além das experiências do cotidiano e das leis físicas do 

mundo terreno. A partir da teoria postulada por Hans Robert Jauss a respeito da estética de 

recepção, pode-se depreender que o mundo ali representado exige um exercício constante do 

leitor de “co-subverter” a ordem comum e, em seu lugar, abrir-se para novas experiências, 

mesmo que naquele momento, apenas ficcionais. Assim, o mundo representado pelas lendas 

populares se apresenta como um lugar onde a presença do fantasioso, do absurdo e do insólito 

é aceito como parte integrante da ordem natural das coisas. A lógica dos sonhos, conforme 

estudada por Sigmund Freud, em muito se assemelha àquela presente nas lendas e nos contos 

maravilhosos.  

São textos que incitam o medo, advertem para determinadas práticas e reforçam 

determinados costumes. São textos que ao passarem de geração a geração criam normas de 

comportamento e, por conseguinte, formas de agir, assim como também fornecem explicações 

que escapam ao controle da ciência moderna. Esse escapar por um lado e o controle por outro 

criam uma tensão bastante peculiar meritória de ser analisada. Essa análise pode nos fornecer 

substrato para o entendimento de determinada cultura. Dessa forma, será criado um fórum de 

discussão que procurará abrir espaço para o enfoque das questões que esse universo amplo 

nos traz.  

Abrindo-se para o inusitado, o simpósio congregará estudos com viés interdisciplinar, 

abrangendo estudos que se destinem não só à análise e interpretação de textos, como também 

abrigará estudos que tematizem experiências mediadas por esse tipo de texto envolvendo as 

atividades de comparação, de tradução e de ensino. 
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Amanda Prudente de Moraes Goldbach 

O gênero fantástico tem sido descrito de diversas formas ao longo das últimas décadas. 

Para Selma Calasans Rodrigues, por exemplo, seus elementos fundamentais seriam a 

casualidade mágica, como elo de ligação da narrativa que, ao trazer algo insólito, relativiza a 

realidade, e a hesitação advinda da tensão entre o racional e o não-racional, entre a realidade 

e o sobrenatural. Tzetan Todorov apresenta uma visão parecida, mas focada especialmente na 

hesitação do leitor, definindo o gênero como “a hesitação experimentada por um ser que só 

conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural” (2007, p.31). 

Tal hesitação somente ocorrerá quando houver a possibilidade, ainda que remota, de 

que os fatos narrados sejam reais. Ou seja, deverá haver um grau mínimo de verossimilhança, 

para que o leitor se pergunte se os acontecimentos sobrenaturais são mesmo possíveis, ou 

somente se tratam de sonhos ou alucinações. Dessa forma, principalmente de acordo com a 

definição de Todorov, as histórias fantásticas devem se passar, a priori, no mundo real: 

Num mundo que é exatamente o nosso, [...] produz-se um acontecimento 
que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. [...] ou 
se trata de uma ilusão, [...] ou então o acontecimento realmente ocorreu 
[...]. O fantástico ocorre nesta incerteza; ao escolher uma ou outra resposta, 
deixa-se o fantástico para entrar num gênero vizinho, o estranho ou o 
maravilhoso. (p.30-31) 

Primeiro, é preciso que o texto obrigue ao leitor a considerar o mundo das 
personagens como um mundo de criaturas vivas e hesitar entre uma 
explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos 
evocados. (p.39) 

Por esta razão, o fantástico se apresenta como um meio atraente para a expressão dos 

anseios, angústias e temores humanos, uma vez que, estando presente na realidade, mas 

tendo o condão de romper com ela, apresenta possibilidades que se encontram normalmente 

fechadas no mundo dos fatos. Não causa estranhamento, portanto, que este gênero seja 

comumente utilizado para lidar com temas cotidianos, mas que ainda apresentam certo 

fascínio, como a noite, a escuridão, a loucura e o desconhecido, citados por Remo Ceserani 

(1999, p.113-130). Outro dos temas que o autor cita entre os mais utilizados na literatura 

fantástica é exatamente a frustração do amor romântico: 

Sistemas temáticos recurrentes en la literatura fantástica 

Algunos de los temas o núcleos temáticos más generalizados y desarrollados 
en las obras de la literatura fantástica (…) 

7. El eros y la frustración del amor romántico. El amor-pasión, que el 
romanticismo recupera y reelabora, en un modelo cultural que ya había 
existido, junto al amor-placer (o amor libertino) y otros tipos de amor, en 
otros siglos precedentes de la historia de la humanidad. 

(...) 
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También la literatura fantástica asume una tarea crítica sobre este tema 
relevante. Y, así, en sus textos encuentran expresión todos los extremos y 
las aberraciones del amor romántico: los excesos de la proyección individual 
del deseo de amor en un objeto que no es digno del mismo o que ni siquiera 
se da cuenta de ello, sublimaciones que llegan a encarnar el objeto amoroso 
en una imagen pictórica o, incluso, en un fantasma. (p.124-125) 

O presente trabalho pretende lidar especificamente com este tema, lançando um olhar 

sobre sua presença nas duas versões da lenda do Uirapuru, e analisando a forma como o 

tratamento dado a ele, sobretudo no desfecho de ambas as versões, vem ao encontro do 

desejo humano de uma solução mágica para situações de dor emocional, desconforto e 

frustração. 

Como a grande maioria das lendas e dos mitos, a história do surgimento do Uirapuru 

advém da tradição oral, tendo sido, portanto, sujeita a variações na sua narrativa. Em geral, tais 

variações são mínimas, como o nome dos personagens ou o local onde os fatos se passam. 

Entretanto, o caso específico do Uirapuru é peculiar, uma vez que a tradição oral acabou por 

gerar duas versões distintas da lenda, sem que se possa saber qual delas é a original. Estas 

duas versões são tão diferentes que devem ser consideradas lendas separadas, uma vez que os 

fatos e as histórias das duas versões mal apresentam semelhanças. Ambas têm, contudo, além 

do fato de versarem sobre o aparecimento do mesmo pássaro, um outro tema em comum: a 

dor amorosa advinda de um amor não-correspondido. 

Uma das versões conta que um jovem índio apaixonou-se perdidamente pela esposa do 

cacique de sua tribo. Desiludido por compreender a impossibilidade de estar com a mulher 

amada, o índio pediu a Tupã que o libertasse desta dor ou, ao menos, a amenizasse. 

Compadecido de seu sofrimento, Tupã resolveu atender às súplicas do rapaz, transformando-o 

em um pássaro vermelho, a que o deus chamou Uirapuru, e lhe dando uma voz belíssima. 

A partir daquele momento, o pássaro passou a visitar sua amada todas as noites, para 

cantar para ela e ajudá-la a dormir. Entretanto, o canto do Uirapuru despertou o interesse do 

cacique, que desejou prendê-lo e tê-lo para si. Com medo, o pássaro voou para dentro da 

floresta, sendo perseguido pelo cacique. Eventualmente, este acabou por se perder na mata, 

jamais conseguindo encontrar seu caminho de volta. 

Sem a presença do cacique, o Uirapuru voltou a visitar a índia, continuando a cantar para 

ela todas as noites, na esperança de que em algum momento ela o reconhecesse e se 

apaixonasse por ele, permitindo, assim, que ele voltasse a ser homem. 

De acordo com a outra lenda, duas índias se apaixonaram por um guerreiro de sua tribo 

(em algumas variações, pelo cacique). Buscando ser justo, o índio estabeleceu que seu critério 

de escolha seria a destreza com o arco e flecha. Assim, entregou um arco e uma flecha a cada 

uma, instruindo-as a atirar em determinado alvo, e afirmando que se casaria com a que 

acertasse. 

Somente uma delas acertou o alvo, tornando-se, assim, esposa do guerreiro. A outra 

índia, tomada pela dor, implorou a Tupã que a ajudasse a se livrar do sofrimento causado por 

ver o homem amado casar-se com outra mulher. Tupã, também nesta versão, se compadece da 

moça e a transforma num pássaro, dizendo a ela que lhe daria um canto tão belo que faria 

todas as outras aves pararem de cantar para ouvi-la, e que, assim, a curaria de sua dor. 

Conforme anteriormente dito, o gênero fantástico demanda que a história se passe no 

mundo real e tenha, pelo menos em seu princípio, um alto grau de verossimilhança com a 
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realidade, para que a hesitação se instale no momento em que a história se afasta dela. Tal 

requisito encontra-se presente em ambas as lendas a respeito do Uirapuru: as duas são 

ambientadas em tribos indígenas (supõe-se brasileiras, uma vez que esta é a origem das 

lendas). 

Ademais, a primeira lenda se inicia narrando a paixão de um índio pela esposa do 

cacique e contando, em seguida, sobre o sofrimento enfrentado por ele em decorrência do 

fato de a mulher para quem sua afeição se direciona já estar casada. Ora, até o momento, nada 

há de sobrenatural na história de um homem que nutre sentimentos românticos pela esposa 

de outro, e que sofre devido à impossibilidade de concretização de tais sentimentos. 

Todavia, o primeiro elemento fantástico aparece na presença de Tupã, a quem o 

protagonista recorre, pedindo auxílio. Aqui, a lenda incorre na mitologia indígena brasileira, 

trazendo a figura do deus considerado como a força suprema do panteão mitológico tupi-

guarani, que interage com o personagem e a quem este consegue se dirigir. 

Com Tupã vêm seus poderes sobrenaturais, responsáveis pelo segundo elemento 

fantástico, qual seja, a transformação do protagonista em um pássaro, como resposta do deus 

ao pedido do índio de libertação ou ao menos atenuação de sua dor. Tal fato causa hesitação 

no leitor por duas razões diferentes. A primeira delas é, obviamente, a aparente 

impossibilidade, no mundo fático, de um ser humano ser transformado em um animal. 

Entretanto, mesmo que esta possibilidade seja aceita de imediato e este estranhamento 

seja ultrapassado, há ainda um segundo nível de hesitação: a correlação entre a transformação 

e o fim do sofrimento, uma vez que, novamente no âmbito do mundo fático, uma mudança de 

forma não costuma acarretar, necessariamente, em uma mudança de substância. Portanto, 

também o fato de que a transformação significa o fim da dor do protagonista pode ser 

considerado como um terceiro elemento fantástico. 

O desfecho desta versão da história traz, ainda, outro elemento, ao afirmar que o 

Uirapuru poderá retornar a sua forma humana, caso seu amor seja finalmente correspondido 

pela mulher. Tal possibilidade é o contraponto da primeira transformação, tanto no que diz 

respeito às formas inicial e final, quanto no que diz respeito à motivação. Se a primeira 

transformação, de homem a pássaro, ocorre em virtude da não-correspondência do amor do 

índio, a segunda transformação, de pássaro novamente a homem, se tornará possível 

exatamente devido à correspondência do sentimento. 

Na segunda versão da lenda, a situação inicial é, também, mundana: duas moças 

apaixonam-se pelo mesmo homem e têm de disputar pelo seu amor. A disputa retratada talvez 

seja diferente da realidade moderna, uma vez que, em geral, as “armas” utilizadas para tal 

tendem a ser bastante mais sutis e internas do que o arco e flecha, mas não é inverossímil que 

este seja o critério em uma tribo indígena, assim como continua sendo crível que o homem 

escolha uma das duas mulheres que desejavam sua afeição, causando sofrimento emocional à 

que não foi escolhida. 

Entretanto, a partir deste ponto, começam a aparecer os elementos fantásticos, 

novamente na figura de Tupã que, também aqui, é a quem a moça recorre, e quem sente 

compaixão por ela e decide ajudá-la. Mais uma vez, a resposta do deus é a transformação em 

pássaro. 

Há, contudo, elementos nesta versão que diferem da anterior. Enquanto naquela, o 

Uirapuru ia visitar a mulher amada todas as noites e cantar para ela, aqui, o canto do pássaro 

serve ao propósito de expressar sua dor – dor esta que, quando ouvida pelos outros pássaros, 

começa a ser curada. Tal propósito traz um certo viés fantástico, pois pressupõe, por um lado, a 

possibilidade de o pássaro expressar emoções através de seu canto, e por outro, a capacidade 

dos demais pássaros de ouvirem e entenderem o que está sendo cantado. Ambos aspectos, a 

seu modo, personificam os pássaros até certo ponto, constituindo novos elementos fantásticos 

trazidos por esta lenda. 
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Conforme anteriormente mencionado, o gênero fantástico pressupõe uma quebra com a 

realidade, uma ruptura com a estrutura lógica e fática do mundo das coisas, expressa por uma 

ocorrência sobrenatural. Talvez exatamente por esta razão, é um gênero comumente associado 

ao mundo interno do ser humano, aos seus sentimentos e emoções, e até mesmo ao nível 

psíquico de sua consciência – nível este com o qual tem diversas semelhanças, entre as quais o 

questionamento da realidade e de suas regras. 

É interessante notar que o psiquiatra Carl Jung, ao falar sobre o processo de 

conscientização de uma possível irrealidade no que diz respeito à percepção psicológica do 

mundo real, afirma: 

Quanto mais limitado for o campo consciente de um indivíduo, tanto maior 
será o número de conteúdos psíquicos (“imagos”) que se manifestam 
exteriormente, quer como espíritos, quer como poderes mágicos projetados 
sobre vivos (magos, bruxas). (…) nesse novo estádio, um complexo ou outro 
pode aproximar-se da consciência, a ponto de não ser percebido como algo 
estranho, mas sim como algo próprio. Tal sentimento, no entanto, não 
chega a absorver o referido complexo como um conteúdo subjetivo da 
consciência. Ele fica, de certo modo, entre o consciente e o inconsciente, 
numa zona crepuscular: por um lado, pertence ao sujeito da consciência, 
mas por outro lhe é estranho, mantendo uma existência autônoma que o 
opõe ao consciente. (2008, p.73) 

Percebe-se, na tensão entre consciente e inconsciente, entre próprio e alheio/estranho, 

a mesma dicotomia trazida pelo gênero fantástico, entre real e sobrenatural, e a mesma 

hesitação frente ao que não pode ser imediatamente explicado. Ocorre, assim, uma correlação 

entre a psiquê humana e a literatura fantástica, entre a realidade psíquica e a realidade 

ficcional. O mundo interior, a realidade vivenciada por cada indivíduo dentro de si mesmo, 

encontra na fantasia um espelho de si mesmo. 

Parece óbvio, portanto, que o fantástico seja utilizado como uma forma de explorar, 

representar e revelar os anseios humanos, uma forma de projetá-los no mundo externo – 

mesmo que ficcionalmente. Nas palavras de Cristina Maria Teixeira Martinho: 

as manifestações e as expressões do fantástico fazem parte das experiências 
subjetivas mais profundas do homem na sua relação com o mundo natural, 
com o mundo animal, vegetal e mineral, com o mundo das coisas e dos 
outros homens. Fazem parte de estranhamento e de familiarização do ser 
humano com o mundo da vida e consigo mesmo, das suas interrogações 
frente às desarmonias do mundo e as suas próprias, frente aos "sem 
sentido" da vida. Com isso, ele vive suas perplexidades e seus paradoxos, 
confrontando o "real" com o "irreal", o natural com o sobrenatural para 
dominar as contingências. Nas experiências desses paradoxos, foge da 
realidade, experimenta outras significações e as confronta 
permanentemente com a experiência predominante. (2010, p.2246-2247) 

Sendo uma arte da desrazão, irá funcionar como uma terapêutica da 
consciência coletiva, que vê, na projeção dos anseios, o estabelecimento de 
uma tensão cujo clímax aparece como uma liberação catártica. (p.2243) 

A dor pode ser considerada uma experiência humana universal, não havendo dúvidas, 

portanto, de que também o é o anseio de obter uma forma de curá-la ou livrar-se dela, uma 

vez que a vontade de afastar sensações e situações desagradáveis é algo instintivo – e, aqui, 

sequer se fala somente sobre o instinto humano, mas também sobre o animal. Portanto, sendo 

o fantástico capaz de se preocupar com os desejos humanos e responder a eles, preocupar-se-

á também, em específico, com a dor emocional, a desilusão, a frustração. 
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Tal hipótese é corroborada por Sigmund Freud, em seu artigo “O poeta e a fantasia”1, no 

qual discorre sobre a problemática psicológica da criação poética e da fantasia. Nele, o médico 

faz alusão às crianças, que brincam e criam mundos e situações imaginários, escapando para 

eles na tentativa de fugir do que lhes desagradam na realidade. Da mesma forma, afirma que 

assim o fazem também os adultos, não mais através de brinquedos e jogos, mas através da 

fantasia, dos sonhos diurnos, do potencial do imaginário. 

Para ele, o fato de uma criança eventualmente parar de brincar à medida que cresce não 

significa uma renúncia à atividade que lhe proporcionava prazer e fuga do desagradável, mas 

apenas uma substituição por outra atividade que lhe ofereça a mesma gratificação, qual seja, a 

de fantasiar. Ainda, Freud afirma que o homem feliz jamais fantasia, mas apenas o insatisfeito, 

uma vez que os instintos insatisfeitos são as forças impulsoras das fantasias. Cada fantasia 

seria, dessa forma, uma satisfação de desejos, uma forma de consertar uma realidade 

insatisfatória. (FREUD, 1973, p.1349-1350). Esta conclusão encontra eco novamente em 

Cristina Maria Teixeira Martinho: 

O fato de imaginar coisas inverossímeis, de sonhar de olhos abertos, pode 
constituir uma terapia que, não levada ao extremo, não desvincula o 
indivíduo de seu contexto. É um mecanismo de estrutura adaptada e 
perfeitamente aceita. A fantasia então, é um mecanismo compensador da 
frustração. (p.2247) 

Assim, torna-se clara a razão pela qual um indivíduo que enfrenta um momento de 

frustração ou desilusão amorosa sentir-se-ia atraído pela literatura fantástica, uma vez que, por 

meio dela, poderia imaginar situações mais aprazíveis do que aquela que de fato vivencia. A 

ausência de verossimilhança da literatura fantástica viria exatamente ao encontro de sua 

necessidade de fuga da realidade que lhe desagrada. 

Especificamente no que diz respeito às lendas do Uirapuru, pode-se perceber que ambas 

as versões facilmente servem a este propósito de escapismo e busca de conforto, a começar 

pelo primeiro elemento fantástico que ambas trazem: a possibilidade de recorrer a Tupã e 

pedir seu auxílio mágico. Tal possibilidade, inexistente no mundo real, aparece como resposta à 

impotência sentida pelos que se veem em uma situação similar às narradas nas lendas, ou seja, 

pelos que enfrentam a impossibilidade de estar com a pessoa que amam, uma vez que esta já 

se encontra romanticamente conectada a outro(a). 

No âmbito da realidade, não há uma maneira de dar fim a este problema, ou aos 

sentimentos que o causam, a não ser o tempo. Na prática, isto significa a condenação à dor 

emocional, sem que nada possa ser feito (quer pelo próprio indivíduo, quer por qualquer outra 

pessoa), por um prazo indeterminado, até que tais sentimentos acabem por modificar-se. 

Já no âmbito do fantástico, nas duas versões da lenda do Uirapuru, há algo que pode ser 

feito de imediato: uma prece a Tupã, um deus que pode efetivamente prestar auxílio, sem que 

seja necessário esperar mais que alguns minutos. Tal elemento consiste, portanto, na 

representação de um anseio, na transformação de uma impossibilidade fática em uma 

possibilidade ficcional. O mero conhecimento do fato de que existe alguém que pode intervir 

em um momento difícil traz em si mesmo um conforto. 

Entretanto, conforto ainda maior é fornecido, novamente em ambas as lendas, pela 

transformação do protagonista em pássaro. Conforme já foi dito, a fantasia funciona como um 

mecanismo de fuga da realidade insatisfatória: a pessoa que sofre uma desilusão amorosa 

busca afastar-se dos sentimentos ruins que carrega. A metamorfose seria, então, para o leitor 

que se depara com um personagem que espelha seu desejo de escape, a concretização deste. 

A solução dada pelo deus é fazer com que os protagonistas das duas lendas cessem de 

ser humanos – o que demonstra claramente a ideia de afastamento, uma vez que o índio e a 

                                                           
1
 “Der Dichter und das Phantasieren” no original, “El poeta y los sueños diurnos” na tradução utilizada. 
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índia mudam até mesmo sua forma original e sua espécie. Cabe ressaltar que o animal 

escolhido por Tupã para ser a forma final dos dois índios, o Uirapuru, é especificamente um 

pássaro. Tal detalhe, aparentemente inconspícuo, reforça a simbologia da fuga, já que a 

habilidade de voar permite aos pássaros percorrer distâncias maiores que os animais 

terrestres. Por esta razão, pássaros – em especial os selvagens – são comumente associados à 

liberdade, tanto física quanto emocional. 

Neste ponto, após a transformação e o consequente aparecimento do Uirapuru, as 

narrativas distanciam-se uma da outra. As duas continuam, todavia, a oferecer possibilidades 

de alento ao leitor. 

Na primeira versão, ocorre o incidente com o cacique, no qual este se perde e não 

consegue mais retornar à sua esposa, o que, por si só, representa o desejo do leitor, que se 

enxerga na história, para que o relacionamento atual da pessoa amada se desfaça. Contudo, o 

afastamento do parceiro anterior não é a única etapa necessária para que o amor passe a ser 

correspondido. Assim como, na realidade, um término de relacionamento não traz consigo 

necessariamente um novo amor, na lenda, o desaparecimento do cacique não significa a 

imediata volta do Uirapuru à forma humana ou seu final feliz com a mulher que ama. 

Há, ao menos neste ponto, um elemento de verossimilhança no fato de que a saída do 

cacique de cena não é suficiente para fazer com que o índio e a mulher fiquem juntos. Para tal, 

é preciso, tanto na lenda quanto no mundo real, que a pessoa amada retribua este sentimento, 

o que nem sempre ocorre, mesmo que já não haja mais os laços de um relacionamento para 

impedi-lo. 

Entretanto, apesar de não trazer a garantia de um final feliz, o que esta versão da lenda 

traz para o leitor que busca nela um consolo é a esperança dele. O desfecho desta versão é 

inconclusivo, não há uma resposta para a dúvida sobre se o Uirapuru de fato volta a tornar-se 

homem e consegue que seu amor seja correspondido, ou se permanece como pássaro; mas a 

lenda deixa claro que existe a possibilidade de um final feliz para o protagonista – e, mais do 

que isso, que este continua lutando por ele. Desta forma, o leitor encontra a esperança de que 

necessita para confortá-lo, para fazê-lo acreditar que o seu próprio final feliz também pode ser 

alcançado apesar da contrariedade pela qual passa. 

Já na segunda versão da lenda, a transformação da índia em pássaro não serve ao fim de 

permitir que ela continue em contato com o guerreiro. Pelo contrário, algumas variações desta 

versão têm a índia, já transformada em Uirapuru, voando para o outro lado do país para evitar 

a visão do homem amado com a outra mulher. 

A ajuda que Tupã concede, quando da transformação, é dotar o pássaro de uma linda 

voz que lhe permite expressar sua dor, e que faz com que os outros pássaros parem para ouvi-

la. Ou seja, não há modificação prática na situação da protagonista; novamente a solução do 

deus não é fazer com que quem o procurou consiga ficar junto da pessoa que ama. O tipo de 

ajuda que a índia alcança com sua súplica é bastante mais psicológico que fático: a 

possibilidade de ter sua dor curada através da sua expressão e da atenção dada a ela. 

Tal possibilidade vem, novamente, ao encontro das necessidades de alguém que tenha 

vivenciado uma situação semelhante. Entretanto, nesta versão, o anseio que se encontra 

respondido é diferente: não mais a esperança de que o amor seja algum dia correspondido, 

mas uma forma de efetivamente lidar com os próprios sentimentos e a dor causada por eles de 

forma a curá-la. 

Muitas vezes, faltam palavras a quem passa por um momento de dor emocional para 

exteriorizá-la, o que causa a estes indivíduos um isolamento que potencializa sua frustração. 

Em outros casos, mesmo quando ocorre a verbalização, as pessoas à volta não dão a devida 

importância aos sentimentos que estão sendo apresentados. 

O auxílio fornecido por Tupã na segunda lenda traz, portanto, a solução para estes dois 

problemas. Por um lado, o canto do Uirapuru lhe permite expressar seu sofrimento sem que 
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seja necessário encontrar palavras para tal; por outro, a beleza de sua voz lhe garante que seu 

lamento será ouvido e apreciado. Assim, o desfecho desta lenda também proporciona ao leitor 

um tipo de esperança, ainda que diverso do encontrado na primeira: a de que a dor será 

curada no momento em que sua exteriorização acontecer. 

Pelo exposto, pode-se verificar, nas duas lendas sobre o Uirapuru, a presença tanto de 

elementos fantásticos, quanto do tema da desilusão amorosa, da frustração do amor 

romântico e da dor emocional causada por ela. Neste último, encontra-se a verossimilhança 

com situações da vida real; já no primeiro, tem-se a quebra com a realidade, de forma a 

oferecer soluções imediatas e sobrenaturais ao problema. 

Esta combinação permite ao leitor enxergar-se nas lendas, ver sua própria história 

refletida no princípio das narrativas e, no seu desenrolar, imaginar uma realidade melhor do 

que a que de fato vivencia, e da qual obtém um afastamento temporário através da leitura. 

A literatura fantástica em geral e especificamente as duas lendas do Uirapuru 

constituem, portanto, terreno fértil para que nelas se possa achar conforto, alento e esperança 

em momentos de sofrimento emocional, bem como um lugar para o qual o leitor possa 

escapar de sua frustração por meio da fantasia e ver, mesmo que por um momento, suas 

necessidades psíquicas serem prontamente atendidas. 

CESERANI, Remo (1999). Lo fantástico. Madri: Visor Dis. 
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Andreia Louise da Costa Araújo Camara 

Esse trabalho partiu da ideia de que a aula de uma Língua Estrangeira não se limita 

apenas ao ensino do idioma. Ela naturalmente contempla aspectos históricos e culturais do 

país ou países, que utilizam a língua a ser ensinada. Assim, o professor, com o intuito de 

enriquecer o conhecimento dos aprendizes, e ainda aumentar o interesse deles pelo idioma, 

pode abordar questões históricas, políticas, costumes e hábitos da população, literatura, entre 

outros aspectos. 

E isso se dá no ensino de Landeskunde, ou seja, de aspectos culturais, e a sua abordagem 

nas aulas de alemão é assunto desde os anos de 1980. 

Até a década de 70, cultura era o saber erudito, quase sinônimo de arte, ainda na década 

de 70 passou a significar tudo que estivesse ligado às vivências de um indivíduo, como a 

alimentação, o trabalho, a história do país etc. 

O conceito de Landeskunde também passou por forte mudança em 1970, quando o 

conceito de cultura sofreu essas novas definições. Um exemplo de conceito é esse: “die 

Fähigkeit, die individuellen, sozialen, kulturellen und politischen Bedingungen der fremden 

Sprache und den Alltag der Muttersprachler wahrzunehmen und zu verstehen” (Pelanda, Apud 

AFONSO, 2006), ou seja, “perceber e compreender a capacidade de condições individuais, 

sociais, culturais e políticas da língua estrangeira e da vida cotidiana de falantes nativos.” 

O primeiro foco do Landeskunde se deu apenas no sentido de informar sobre a cultura 

da língua-alvo. Mas, a partir de 1990, o objetivo se torna a sensibilização e o desenvolvimento 

de capacidades e estratégias no contato com culturas estrangeiras. Ou seja, que não é mais 

Landeskunde factual ou cognitiva, e sim, a Landeskunde intercultural. 

Já a transculturalidade seria a ampliação do conceito de interculturalidade. 

Através dessa conceituação ampliada temos não só a consciência de que 
somos diferentes, múltiplos, plurais e que estabelecemos inter-relações, 
mas que reconhecemos o direito do “Outro” e, obviamente, o nosso direito 
à diferença. (...) Falar desse conceito no âmbito do ensino de línguas é 
defender, sobretudo, o respeito e a abertura à cultura do “Outro”, sem, no 
entanto, supervalorizá-la, rejeitando ou menosprezando o que nos é 
próprio. (SABOIA, 2012, p.55) 

Dessa forma, estudam-se os aspectos culturais não só do país da Língua Estrangeira 

como também da própria cultura do aprendiz, motivando este a refletir criticamente sobre a 

cultura da língua-alvo e também à sua própria cultura e, ainda, questionar seus padrões 

culturais de interpretação. 
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Nesse sentido, o uso de textos literários nas aulas de Língua Estrangeira pode contribuir 

não apenas no exercício de habilidades específicas, como também é uma forma de se ter 

contato diretamente com o produto da cultura local. Por isso os textos são necessários no 

desenvolvimento da comunicação intercultural. 

Os textos literários são fontes legítimas para o trabalho com Landeskunde, pois 

possibilitam encontros autênticos com a cultura estrangeira. Isso se dá através da coordenação 

das perspectivas do leitor com aquelas apresentadas no texto, permitindo-se, assim, uma troca 

de olhares sobre as culturas. 

Por isso, nesse trabalho, pensou-se em tematizar a presença dos textos literários no 

ensino de língua alemã, tomando-se como materiais lendas – as Sagen, priorizando-se as 

Volkssagen, que seriam os contos populares que buscam fornecer explicações para nomes de 

lugares, certas localidades, eventos, tradições, figuras históricas etc. 

Sagen, assim como Märchen (os contos de fadas), advém da Literatura Oral, e podem ser 

grandes aliados no ensino da Língua e Cultura germânica. 

O termo literatura oral foi criado por Paul Sébillot (1846-1918) no seu 
Litérature Orale de la Haute Bretagne, 1881, e reúne todas as manifestações 
culturais, de fundo literário, transmitidas por processos não gráficos. Os 
relatos da literatura oral se perpetuam pela palavra falada ou pelas 
cantorias. São casos (causos, no dialeto rural), provérbios, adivinhações, 
anedotas, lendas e mitos de criação coletiva, muitas vezes recolhidos por 
estudiosos. (Almanaque Abril, 1995) 

As Sagen, ou lendas, fazem parte do folclore, ou seja, da cultura popular. Já começaram 

a ser estudadas no fim do século XVIII pelos irmãos Grimm e Herder, através de pesquisas 

sobre a poesia tradicional na Alemanha. 

Destacam-se algumas características sobre Sagen: são frutos da imaginação popular. 

Combinam acontecimentos reais e históricos com fatos irreais, mero fruto da imaginação 

aventuresca humana. Por serem repassadas oralmente, de geração em geração, as Sagen 

sofrem alterações ao longo do tempo. Aparecem também, com frequência, em seu conteúdo, 

temas educacionais, morais e religiosos. 

As lendas, ou Sagen, são parte importante do folclore de um povo e estudá-las é 

essencial para aprofundar o conhecimento sobre a cultura e história popular. 

As lendas normalmente são estudadas nas séries iniciais com o objetivo de fazer com 

que os alunos explorem seus conhecimentos e sua imaginação. Nesse estudo, trabalhou-se 

com a lenda da Loreley, a sereia do rio Reno, muito popular na Alemanha, correlacionando-a, 

de forma mais direta, com a lenda da Iara, a sereia do rio Amazonas. Trazendo-se aí a questão 

da interculturalidade. E também se vai mais além, abordando transculturalidade, quando se 

apresentam outras manifestações dessa lenda de “seres da água” em diferentes locais. 

Cabe ressaltar que as lendas brasileiras são, na verdade, a fusão de lendas indígenas, 

lendas de origem africanas e das lendas provenientes da Península Ibérica. (VIEIRA, 2013). A 

Iara é um mito que advém do imaginário europeu, legado trazido para o Brasil principalmente 

pelos portugueses, na época da colonização. A Iara seria o equivalente brasileiro das sereias 

europeias. 
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Analisando-se a história da humanidade, é possível perceber que a figura da 
mulher-peixe tem sido freqüentemente utilizada. Esse mito, na Antigüidade, 
se apresentava com o corpo de pássaro, e com o busto e o rosto de mulher. 
Estava sempre associado, também, às divindades da morte e ao culto dos 
mortos, o que pode ser evidenciado por intermédio das estátuas de sereias 
presentes nos sepulcros. 

Com o passar do tempo, no entanto, sua forma se transformou, e a metade 
pássaro foi substituída por uma cauda de peixe. Atualmente, as sereias são 
chamadas de Mermaid, na Dinamarca; Sirena, na Espanha; Loreley, na 
Alemanha; Nereidas, na Grécia; assim como de outras denominações. 

De acordo com Câmara Cascudo (1979), no tocante à Iara, houve toda uma 
contribuição dos escravos negros, destacando-se a Kianda, a sereia africana; 
a figura poderosa de Osum, o orixá dos rios, lagos e lagoas, da teogonia 
negra; e a cultuada Iemanjá, que os afro-descendentes reverenciam como a 
divina Mãe D´água ou Aiocá, deusa das águas, sereia do mar, ou orixá 
feminino das águas. (VAINSENCHER, 2007) 

A Iara com características europeias tornou-se comum nos registros do século XIX no 

Brasil. Ela apresenta afinidades com a figura mitológica germânica Loreley, que foi, por sua vez, 

um símbolo cultural associado ao Romantismo alemão. 

Antes do século XIX, Loreley era apenas um rochedo em Sankt Goarshausen, perto da 

cidade de Koblenz. A tão famosa lenda da sereia bela, sentada sobre o rochedo, que enfeitiçava 

os marinheiros com seu canto, apareceu pela primeira vez em 1801, com Clemens Brentano. 

Em 1820, Heinrich Heine resgatou a história de Loreley e a descreveu como uma espécie de 

ninfa que seduzia os pescadores com seu canto. 

A lenda da Iara se tornou tão popular no Brasil nos séculos XIX e XX, como Loreley na 

Alemanha.  

Com o fim de trabalhar a competência transcultural do aprendiz, foi proposta, no 

trabalho, como atividade principal, a criação de um teatro sobre a Loreley. 

Objetiva-se, com essa atividade, que o aluno identifique as manifestações das lendas 

brasileira e alemã – Iara e Loreley –, e ainda tome conhecimento da lenda em diferentes locais; 

compreenda o que são as Sagen (ou lendas); sensibilize-se pela necessidade de respeitar a si 

mesmo e aos colegas em relação às crenças, costumes e tradições que orientam nossos 

pensamentos e atitudes; realize uma discussão oral sobre o tema; desenvolva habilidade de 

leitura, escrita e interpretação; desenvolva atitudes de interação, colaboração e troca de 

experiências em grupo; amplie e trabalhe o vocabulário de alemão relativo ao tema. 

Primeiramente, a lenda será apresentada aos alunos da seguinte forma: mostra-se uma 

imagem do rio Reno, com o rochedo Loreley. Pergunta-se aos alunos qual história eles 

imaginam naquele cenário. Ouvem-se as ideias, e discutem-se as possibilidades. Em seguida, o 

professor conta sobre a história que se passa naquele local – a lenda da sereia Loreley. 

Mostra-se a figura da Loreley e pode-se, neste momento, trabalhar vocabulário, pedindo 

para que os alunos descrevam a sereia e o local. O professor escreve no quadro as palavras 

utilizadas, como schön (bonita), Fluss (rio), Meerjungfrau (sereia), lange Haare (cabelos 

longos), entre outras. 

Depois de se trabalhar o vocabulário da lenda, o professor entrega aos alunos a famosa 

poesia do Heinrich Heine, e toca a música para que eles acompanhem. Após ouvirem e lerem a 

poesia cantada, o professor colhe as impressões dos alunos sobre esta e propõe a eles que 

transformem essa história em teatro. 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=188
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A aula seguinte será a elaboração do roteiro e criação dos diálogos da peça. Por fim, faz-

se o ensaio da peça, para que os alunos memorizem suas falas. Durante o período dos ensaios, 

confecciona-se também o figurino e o cenário, sendo importante a participação ativa dos 

alunos em todo o processo criativo, para oportunizar que estes sejam o centro do trabalho 

educativo. 

Concluída a representação teatral, o professor conversará com os alunos sobre as 

impressões que eles tiveram sobre a história e perguntará se eles conhecem alguma lenda 

brasileira com uma história parecida. 

Nesse momento, o professor conta a lenda brasileira da Iara – a sereia do Rio Amazonas. 

O professor pode fomentar a discussão das diferenças entre as lendas da Iara e da Loreley e 

fazer um quadro comparativo. Por exemplo, pode diferenciar a cor do cabelo das sereias, uma 

tem blonde Haare (cabelos loiros) e a outra schwarze Haare (cabelos pretos), diferenciar a cor 

dos olhos, blaue Augen (olhos azuis), schwarze Augen (olhos pretos), ou ainda, de onde elas 

vêm (woher kommt Lorelei? Woher kommt Iara?). Pode-se também mostrar no mapa as 

regiões onde aconteceram as lendas, destacando a distância entre elas e o nome dos 

diferentes rios. 

Em seguida, o professor conta aos alunos que não existem essas lendas somente no 

Brasil e na Alemanha, mas também em diversos outros lugares do mundo, em diferentes 

culturas. Mostra imagens de diversas sereias, que representam essas outras lendas de mesma 

origem, como a Kianda, a sereia africana, Iemanjá, de origem também africana, ou ainda, a 

Melusina que tem origem céltica. 

Após os alunos tomarem conhecimento dessas diferentes lendas, o professor propõe 

como atividade, que eles inventem uma história, nas quais se misturem todos esses seres 

d’água, havendo um diálogo entre as personagens. Assim, o professor pode dividir a turma em 

grupos, para que cada um destes crie a sua própria lenda. 

O objetivo dessa atividade final é treinar a habilidade transcultural, tendo em vista que 

esta se desenvolve ao se estabelecer um diálogo de culturas, entre o “nós – aqui representado 

pela lenda da Iara – e os “Outros” – representado pela Loreley, e as outras novas lendas, como 

Iemanjá, Kianda e Melusina. O professor deve, portanto, não apenas ensinar a cultura em si, 

mas como analisá-la criticamente, tanto a nossa própria cultura, como a do “Outro”. Isso é 

desenvolver a “transculturalidade”. (SABOIA, 2012) 

Por ser a língua um fenômeno social e parâmetro de cultura, ela não pode se dissociar 

da realidade dos países em que é falada. Dessa forma, a competência sociocultural é 

considerada uma parte integrante da aquisição da língua estrangeira. Do ponto de vista da 

didática, a Landeskunde Intercultural é considerada uma forma de abordagem sociocultural. O 

fenômeno da transculturalidade se dá no sentido de que, nos diversos encontros de pessoas e 

histórias de diferentes origens e influência de umas sobre as outras, as formações culturais não 

permanecem estáticas, e se transformam mutuamente, tornando-se difícil identificar um 

determinado grupo social. 

Por isso é importante fomentar a aquisição da competência sociocultural desde o início 

da aprendizagem da língua estrangeira. A intenção dessa sensibilização é a facilitação da 

comunicação e entendimento do comportamento das pessoas que moram nos países da língua 

estudada. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de formação de professores não apenas 

com competências linguísticas, mas também a necessidade de que estes sejam capazes de lidar 

com diferentes culturas e estratégias de Landeskunde. 



18 
 

AFONSO, Clarisse Costa (2006). “A democratização do ensino e o tratamento das desigualdades sociais 

no ensino/aprendizagem intercultural de línguas estrangeiras”. Revista Diálogo Educacional, 6(17), 85-

96. 

Almanaque Abril (1995). Volume Único. São Paulo: Editora Abril. 

CASCUDO, Câmara (1979). Dicionário do Folclore Brasileiro. 4.ed. São Paulo: Melhoramentos. 

SABOIA, Andressa Luna (2012). “A transculturalidade a partir do uso de textos literários no ensino de 

E/LE: crenças de professores formadores e em formação do curso de Letras Espanhol da UERN 

(CAMEAM)”. Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza. In: 

http://www.uece.br/posla/dmdocuments/AndressaLunaSaboia.pdf Acesso em 25.Set.2014. 

VAINSENCHER, Semira Adler. “Iara”. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, 

Recife.In:http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?id=691%3Aiara&format=pdf&option=c

om_content/  Acesso em 26.Set.2014. 

VIEIRA, Eliezer de Jesus (2013). “A importância da diversidade de gêneros literários na alfabetização”. In: 

http://pedagogiaaopedaletra.com/monografia-importancia-diversidade-generos-literarios-alfabetizacao/ 

Acesso em 14.Jul.2014. 

  

http://www.uece.br/posla/dmdocuments/AndressaLunaSaboia
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar./index.php
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar./index.php
http://pedagogiaaopedaletra.com/monografia-importancia-diversidade-generos-literarios-alfabetizacao/


19 
 

Jeniffer Suelen A. Martins 

Segundo J. C. Catford (Catford, Apud ARROJO, 2003) em Uma teoria linguística da 

tradução (1980), a substituição do material textual de uma língua pelo material textual 

equivalente em outra língua é o que define o ato de traduzir. Considerando essa definição, 

iniciamos nossa análise sobre a tradução de lendas alemãs para a Língua Portuguesa, pois 

percebemos ao longo do nosso trabalho no projeto de extensão intitulado Vice e Versa – 

realizado por alunos e professores do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro – que o processo de tradução nos direciona de diversas maneiras para estudos no 

campo da literatura, língua e tradução em ambos os idiomas. 

Ao longo da pesquisa nos deparamos com três princípios que, segundo Alexandre Fraser 

Tytler, caracterizam uma tradução bem feita. São eles: a tradução deve reproduzir em sua 

totalidade a ideia do texto original; o estilo da tradução deve ser o mesmo do original e a 

tradução deve ter toda influência e a naturalidade do texto original. 

Partindo desses princípios, foi iniciada uma reflexão sobre os resultados de nossas 

traduções. Avaliamos a técnica de tradução por nós utilizada no que concerne à nossa 

compreensão dos textos a serem traduzidos e até que ponto interfere no texto que produzimos 

como tradução. Além disso, refletimos se os princípios mencionados de fato são determinantes 

para uma boa tradução. O fator principal a ser questionado é como manter o efeito do 

fantástico nos resultados de nossas traduções. 

Tendo em vista que o objetivo do projeto Vice e Versa é apresentar as lendas alemãs aos 

falantes de língua portuguesa, precisamos estar atentos à questões importantes, como: o que é 

considerado fantástico para a cultura alemã e o que é o fantástico para a cultura brasileira e de 

que forma traduzimos esse gênero textual de maneira a causar o mesmo efeito nos leitores da 

língua alvo. 

Freud (Freud, Apud RODRIGUES, 1988) nos esclarece, em sua obra Unheimlich (1919), 

que “o escritor criativo pode também escolher um cenário que, embora menos imaginário do 

que os contos de fadas, ainda assim difere do mundo real”. Entendemos então que, para Freud, 

o gênero fantástico pode se caracterizar por uma leve mescla do real com o imaginário, 

produzida pela mistura de elementos como espíritos, seres mágicos etc. inseridos em um 

cenário realista. 

Considerando as características do fantástico acima mencionadas, podemos pensar, por 

exemplo, no poema de Manuel Bandeira (Bandeira, Apud ARRIGUCCI, 1990), intitulado Boi 

Morto, em que o autor escreve para retratar uma memória de sua infância. No texto, todo o 

cenário e situação são possivelmente reais e passíveis de existir. Entretanto, o tom que o autor 

utiliza na construção do poema – através de artifícios métricos e estruturações sintáticas – 

agrega ao mesmo um caráter fantástico. Sendo assim, concluímos que o efeito fantástico não 

depende exclusivamente dos elementos imaginários, mas pode ser determinado também pela 

sensação de exagero, transformando algo comum em extraordinário (ARRIGUCCI, 1990). Em 

contrapartida, Rodrigues nos diz que: 
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O termo fantástico [...] refere-se ao que é criado pela imaginação, o que não 
existe na realidade, o imaginário, o fabuloso. Aplica-se, portanto, melhor a 
um fenômeno de caráter artístico, como é a literatura, cujo universo é 
sempre ficcional por excelência, por mais que se queira aproximá-la do real. 
(1988, p.9) 

Considerando a colocação feita pela autora e aquela feita por Freud, deparamo-nos com 

dois tipos de fantástico: o fantástico questionado e fantástico naturalizado. O primeiro 

caracteriza-se por um texto que permite ao leitor questionar os elementos fantásticos, mas 

que ao longo do discurso traz outros elementos que impossibilitam a lógica dessa possível 

explicação. Com isso, causa-se uma hesitação no leitor, uma inquietação que permite que o 

efeito fantástico, através do conflito entre verossimilhança e inverossimilhança, predomine. 

Rodrigues exemplifica esse efeito através do texto de E.T.A. Hoffmann, A casa deserta (em 

alemão, Das öde Haus), no qual o autor utiliza o artifício de um narrador em primeira pessoa, 

sendo ele também um personagem, para contar uma história. No decorrer dessa história, esse 

narrador/personagem especula várias razões para os elementos extraordinários e seus 

argumentos são sempre quebrados ao longo dos acontecimentos, causando o efeito fantástico 

como descrito acima. 

No conto O Edifício, de Murilo Rubião, temos um cenário de harmonia entre o verossímil 

e o inverossímil. João Gaspar é um engenheiro em início de carreira que fica orgulhoso em ser 

encarregado da obra do maior prédio de que se tinha conhecimento, o qual apenas a fundação 

demorou cem anos para ser construída. O que ocorre é que, certo dia, toda a comissão 

responsável pela construção morre e João Gaspar informa a seus operários que o trabalho não 

poderá continuar. Os operários, entretanto, não aceitam a ordem e continuam a construção do 

prédio e ao longo do texto outros operários se juntam a eles enquanto João Gaspar mantém, 

inutilmente, o discurso de que todos devem ir embora. Dessa maneira o conto termina, mas o 

prédio não. 

A questão relacionada ao tempo e espaço são os fatores caracterizadores do fantástico 

naturalizado no conto de Murilo Rubião. Ninguém sabe para que o prédio está sendo 

construído e nenhum personagem questiona tais motivos ou mesmo o fato de a obra nunca ter 

fim. Ambas as situações são totalmente naturais ao enredo do conto, uma vez que esse não 

questionamento dos personagens contribui para a verossimilhança dentro da narrativa. Assim, 

é construída a atmosfera de fantástico naturalizado através da verossimilhança em 

conformidade com a inverossimilhança. 

O corpus a ser analisado ao longo desse artigo estabelece uma estreita relação entre o 

fantástico e o maravilhoso – este último se diferencia pela construção de uma narrativa que 

não se insere sob nenhum aspecto à nossa realidade (Freud, Apud RODRIGUES, 1988). Tais 

textos discorrem em um tempo e espaço em que a realidade é deixada de lado ao longo de 

todo o discurso, além de elementos que constituem a imaginação como fadas, animais 

falantes, gnomos etc. Algumas lendas alemãs, assim como brasileiras, constituem-se de uma 

mescla entre a realidade e o imaginário. Em geral, os espaços e tempos das lendas traduzidas 

pelo projeto Vice e Versa referem-se à realidade e algumas personagens como gnomos, sereias, 

entre outros, integram o plano do imaginário. 

Sendo assim, concluímos que não há como determinar o que é fantástico para a 

Alemanha ou para o Brasil, visto que o fantástico tem por principal característica o efeito de 

hesitação causado pelo autor (Todorov, Apud RODRIGUES, 1988). Uma vez que o fantástico se 

caracteriza pelo efeito construído no texto, não podem ser, sob o nosso ponto de vista, pré-

estabelecidos os elementos responsáveis por esse efeito. Como vimos nos exemplos aqui 

mencionados, o efeito fantástico pode se estabelecer por meio de conflitos entre 

verossimilhança e inverossimilhança, assim como pela harmonia dessas condições e também 

pela construção estrutural e melódica do texto, como ocorre no poema de Manuel Bandeira. 
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No que concerne ao nosso trabalho de tradução, o esclarecimento desses aspectos de 

fantástico e maravilhoso faz-se necessário para a compreensão dos textos a ser traduzidos 

ainda. Através do conhecimento de particularidades, somos capazes de atribuir tais 

características ao texto na língua alvo, de maneira que se torna possível manter os aspectos do 

texto de partida. 

Traduzir um texto consiste na transformação do mesmo, processo que transforma uma 

língua em outra, assim como um texto em outro (Derrida, Apud ARROJO, 2003). Através desse 

pensamento, nossa reflexão sobre o processo de tradução chega à seguinte questão: se 

traduzir é um processo de transformação, de que maneira manteremos a fidelidade ao texto de 

partida? 

O Novo Dicionário da Língua Portuguesa define o ato de transformar como dar nova 

forma de ou tornar diferente do que era (FERREIRA, 1975). Considerando tal definição, 

podemos entender que, para Derrida, traduzir é um ato que possui certa independência, ou 

seja, o tradutor é também autor. Sobre esse processo de produção independente atribuído ao 

tradutor, Rosemary Arrojo esclarece que 

Em outras palavras, nossa tradução de qualquer texto, poético ou não, será 
fiel não ao texto “original”, mas àquilo que consideramos constituí-lo, ou 
seja, à nossa interpretação do texto de partida, que será, como já 
sugerimos, sempre produto daquilo que somos, sentimos e pensamos. 
(2003, p.44) 

Sendo assim, chegamos à conclusão de que o tradutor não é um mero instrumento 

mediador do conteúdo de um texto a ser traduzido, mas sim um fator decisivo no resultado 

dessa tradução. Mediante as questões colocadas sobre os papéis exercidos pelo tradutor, que 

se alternam entre leitor, tradutor e autor, atribuímos a ele a responsabilidade de estabelecer 

uma harmonia entre os mesmos, fazendo assim com que o resultado de seu trabalho alcance 

de forma coerente o leitor da língua alvo. 

Tal coerência se estabelece, no objetivo do projeto Vice e versa, por exemplo, por meio 

de pesquisa dos elementos que constituem o texto de partida. Como leitores, entendemos que 

nossa interpretação dos textos lidos é influenciada por nossa história, nosso conhecimento de 

mundo, tanto que ao lermos uma mesma obra em diferentes estágios de nossas vidas é 

possível que essa obra adquira um peso diferente a cada leitura. Como estudiosos não 

podemos nos permitir ser influenciados apenas por esses fatores. É preciso estar atento aos 

elementos que interferem no processo de estruturação da obra a ser traduzida, seu contexto 

sócio-histórico, o posicionamento do autor e suas experiências como indivíduo etc. Essa 

pesquisa realizada auxilia o tradutor a estabelecer a coerência do texto na língua de partida 

com o texto na língua alvo, promovendo um equilíbrio entre os princípios tradicionais de 

tradução e os mencionados por Arrojo. Sob essa perspectiva, consideramos que uma boa 

tradução não se define exclusivamente pelos princípios tradicionais mencionados 

anteriormente, mas sim pela cumplicidade entre esses princípios e a liberdade do 

tradutor/autor de decidir o melhor caminho a ser tomado para que o texto da língua alvo se 

conecte com o texto de partida. 

Como já dito anteriormente, para o embasamento de nosso estudo, analisaremos 

traduções feitas pelos participantes do projeto Vice e Versa, que tem um trabalho diretamente 

voltado para a tradução das lendas alemãs compiladas pelos Irmãos Grimm. Para 
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esclarecermos nosso método de tradução é preciso primeiro trazer algumas questões sobre o 

corpus e seus respectivos compiladores. 

Referimo-nos aos irmãos Grimm como compiladores, pois esse é o papel principal que 

desenvolveram no que se refere às lendas por nós traduzidas. Tais textos correspondem ao 

folclore alemão e por isso não possuem autoria definida, foram reunidos através de relatos das 

comunidades, canções populares etc. (VOLOBUEF, 2009). Apesar de serem compiladores, 

podemos dizer que os Grimm assumiram também o papel de tradutores, uma vez que após a 

coleta do material foi necessário reunir todo ele em uma obra literária. 

No prefácio da segunda edição de sua obra, datada de 1819, os Grimm falam sobre a 

preservação do material coletado e afirmam que, apesar de a forma de expressar e elaborar as 

narrativas serem de sua autoria, eles preocuparam-se em preservar as peculiaridades e 

verdades das narrativas (GRIMM, 1978)2. Baseando-nos nessa postura, estabelecemos nosso 

padrão de tradução. Sendo assim, nos permitimos fazer as adaptações que concernem em 

expressar o conteúdo dos textos de maneira que o mesmo faça sentido na língua alvo, mas 

sem permitir que esse conteúdo perca as características da cultura folclórica a que pertence. 

O método de tradução é algo individual entre os integrantes do projeto, pois as lendas 

são distribuídas aos mesmos para serem traduzidas e então discutidas em grupo. Nós, por 

exemplo, estabelecemos algumas etapas para a tradução dos textos, através das orientações 

dadas pelos professores que coordenam o projeto. Em primeira instancia, fazemos a leitura do 

texto na língua alvo. Essa etapa se divide em quatro: leitura de reconhecimento; pesquisa do 

que é novo; exploração do vocabulário e releitura para compreensão do todo. 

A leitura de reconhecimento é feita ininterruptamente, independentemente dos 

vocábulos e construções frasais desconhecidas e tem por objetivo destacar o que não se 

conhece e o que se é possível apreender com o que é familiar. A etapa de pesquisa do que é 

novo, como já se sugere, consiste na pesquisa de vocabulário novo, estruturas frasais, tempos 

verbais etc. A terceira etapa é a que acreditamos ser a mais importante para o tradutor, pois é 

durante a exploração do vocabulário que se busca compreender o peso linguístico das palavras, 

quais as possibilidades de uso desses vocábulos na língua de partida e de que maneira são 

reconhecidas na língua alvo. Tendo explorado essa parte, fazemos uma releitura do texto de 

maneira a compreender o texto em sua totalidade estrutural e linguística. 

Ao concluir a primeira etapa de reconhecimento do texto de partida é preciso pesquisar 

sobre os elementos que constituem o mesmo. Para isso precisamos nos concentrar em 

informações como, por exemplo, o espaço e o tempo em que o texto decorre. Tais informações 

são, geralmente, fornecidas pelo próprio texto através de menções de guerras, nomes de reis, 

localização de um palácio, nome de uma floresta etc. Tendo feito a pesquisa desses elementos, 

buscamos estabelecer uma ligação sobre os acontecimentos históricos do período e suas 

relações com a sociocultura do país da língua de partida, estabelecendo assim um possível 

contexto histórico e social em que se insere o texto. Esses fatores auxiliam os tradutores na 

compreensão de questões linguísticas, pois em muitos textos existem particularidades de 

determinadas regiões ou épocas, e tendo essas informações é possível traduzir tais termos, 

expressões ou vocábulos de forma consciente e não apenas intuitiva. 

A terceira etapa é o momento de construção do esboço da tradução do texto de partida. 

Essa fase é como uma subdivisão da etapa de pesquisa do que é novo. Nela fazemos uma 

transcrição literal do texto que nos permite a elaboração das notas de rodapé e a seleção de 

termos a serem mantidos na língua de partida – como nomes próprios ou expressões – uma 

vez que alguns termos podem tornar a tradução demasiado prolixa de maneira a interferir na 

fluidez do texto. 

                                                           
2
 Tradução Profª Drª Karin Volobuef (Unesp – Araraquara) 
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Na fase seguinte, trabalha-se a construção do texto na língua alvo, na qual levamos em 

consideração a coesão e coerência de acordo com o sistema de normas vigentes na mesma. 

Essa etapa se inicia com questões de adequação frasal do conteúdo, eleição das construções 

verbais mais adequadas etc. e finaliza-se com a discussão em grupo do resultado da tradução 

realizada. 

Nesse momento do processo de tradução se estabelece a questão colocada por 

Rosemary Arrojo sobre o papel de autor exercido pelo tradutor, uma vez que aqui se determina 

qual a melhor maneira de se construir a história contada por outrem. Esse mesmo papel foi 

desenvolvido pelos irmãos Grimm ao reunirem esses contos populares em uma obra literária, a 

diferença é que eles traduziram a variedade linguística para a forma normativa da língua e nós 

estamos traduzindo do alemão para o português. 

O processo de tradução segue então pelos caminhos da revisão. Em alguns momentos os 

alunos revisam individualmente a tradução de um colega, mas nosso maior exercício de revisão 

se propõe como exemplificado acima, através de discussão em grupo. Posteriormente os 

professores do projeto efetuam a revisão final para então enviar para publicação. 

A importância de tal processo se deve a necessidade do tradutor de organizar as 

informações de que dispõe para identificar o gênero estabelecido pela construção do texto 

original, por meio de sua estrutura e de seus elementos (personagens, tempo, espaço, enredo 

etc.), para então utilizar seus conhecimentos sobre as características textuais identificadas de 

maneira que seja capaz de estabelecer uma conexão entre elas e o texto da língua alvo. 

Esse é o método de tradução desenvolvido por nós através do suporte teórico e prático 

oferecido pelos orientadores e coordenadores do projeto Vice e Versa. Através das leituras que 

fizemos ao longo de toda a participação no mesmo, temos desenvolvido a percepção sobre os 

diversos papéis do tradutor e o equilíbrio que devemos estabelecer entre eles para alcançar o 

nosso objetivo inicial de tradução, seja com os textos do projeto ou outros. Assim 

reconhecemos em nosso trabalho, através desse equilíbrio estabelecido, a fidelidade tanto ao 

texto de partida quanto a nossa capacidade de criação. 

Para concluir esse trabalho, retomamos aqui uma questão colocada no início do nosso 

artigo: o que é considerado fantástico para a cultura alemã e o que é o fantástico para a cultura 

brasileira e de que forma traduzimos esse gênero textual de maneira a causar o mesmo efeito 

nos leitores da língua alvo? Arriscamo-nos a responder esclarecendo que o gênero fantástico é 

tão vasto, composto por tantos elementos diferentes e possibilita tantas subdivisões, algumas 

aqui mencionadas, que não existe maneira de definir o que é fantástico para essa ou aquela 

comunidade. 

Em contrapartida, entendemos que a construção desse efeito parte dos mesmos 

princípios em quaisquer comunidades, e são aqueles que causam hesitação, inquietação e 

tensão ao leitor como vimos nos contos de Hoffmann e Rubião e no poema de Bandeira. 

Quanto à maneira para se construir esse efeito no resultado da tradução, consideramos de 

suma importância a elaboração de um método que possibilite ao leitor explorar as 

possibilidades do texto da língua de partida assim como o texto de língua alvo. Concluímos que 

o equilíbrio entre o leitor, tradutor e autor do indivíduo que promove o processo de tradução é 

o principal responsável por construir as formas estruturais e sintáticas que causam tal efeito. 

Escrever e traduzir são operações “gêmeas” (Paz, Apud ARROJO, 2003), pois o resultado 

da tradução é também resultado da reflexão do tradutor/autor sobre o texto de partida. O 

título desse trabalho foi sugerido pela orientadora do projeto Vice e Versa e quando 

recebemos a sugestão ficamos muito satisfeitos, pois é a expressão exata do nosso sentimento 

pelo ato de traduzir. De fato é fantástico esse processo de transformação produzido pelo 
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processo de tradução, pois não se resume apenas a transformação de um vocábulo em outro 

com o mesmo significado, mas sim em todo um processo de criação estabelecido por uma 

ética profissional. 
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Luísa Santos Ribeiro 

A tarefa de traduzir um texto é um verdadeiro desafio para aquele que se propõe a fazê-

lo. É necessária paciência e experiência com o idioma do texto original para realizar um 

trabalho de qualidade, que mantenha vivo na tradução o conteúdo linguístico do texto base. 

Sendo assim, considero importante, antes de iniciar de fato o conteúdo do presente artigo, 

fazer um pequeno comentário sobre as questões relacionadas à tradução da lenda alemã 

Stiefel, assim como do texto teórico que deu base para a pesquisa. 

As lendas alemãs – deutsche Sagen – coletadas pelos Irmãos Grimm fazem parte da 

narrativa oral da Alemanha. Diferentemente dos contos de fadas – Märchen – se passam em 

um momento específico, possuem elementos reais e na maioria das vezes buscam explicar 

determinados acontecimentos e também formações rochosas diferentes presentes no 

território alemão. O projeto de extensão Vice-Versa atualmente desenvolve a primeira versão 

em português dessas lendas. Durante esse processo muitas dificuldades cruzam o caminho dos 

tradutores-voluntários, que têm como objetivo manter a versão em português o mais fiel 

possível à versão original em alemão. Muitas vezes, para que isso aconteça, certo 

estranhamento surge diante de algumas palavras, expressões e até mesmo algumas ações dos 

personagens. Os conteúdos narrados nessas lendas dificilmente se aproximam dos presentes 

nas lendas brasileiras. Tal fato torna a tradução mais complexa, mas não menos prazerosa. 

Em relação aos textos de Sigmund Freud não é nova a complexa discussão acerca de 

seus trabalhos traduzidos. É, portanto, complicado trabalhar com suas versões sem ter 

conhecimento do original em alemão. Em seu artigo para a Revista Latinoamericana de 

Psicopatologia Fundamental, a Profa. Dra. Bethy Bernardo Fuks explica: 

O caso da tradução das obras de Freud no Brasil é bastante particular: a 
primeira versão que dispomos foi feita pela editora Delta diretamente do 
francês e do espanhol. Já a editora Imago, nos anos 1960, usou a tradução 
inglesa feita enquanto Freud vivia e por ele acompanhada. Ou seja, às 
dificuldades descritas acima somaram-se os problemas da tradução indireta. 
Se a tarefa do tradutor é estar o mais próximo possível do original para 
exprimir, o mais próximo possível a relação íntima entre os idiomas, há que 
se apostar que novos tradutores se preocupem em sanar os erros e 
distorções que foram produzidos nas edições anteriores. (2011) 

Das Unheimliche, texto de 1919 utilizado como base teórica do presente artigo, teve sua 

primeira tradução para o português através da editora Imago em 1976, e foi intitulado “O 

estranho”. Em 2010, uma nova edição foi lançada pela Companhia das Letras, cujo tradutor 

responsável foi Paulo César de Souza. Para o mesmo texto foi dado o título “O inquietante”. 

Recorre-se então ao dicionário Aurélio online para o esclarecimento de ambos os termos: 

“Inquietante: que é motivo de inquietação.” “Inquietação: falta de sossego.” “Estranho: 

estrangeiro, desconhecido, alheio, singular etc”. Como ambos os termos são pertinentes e 

contribuem positivamente para a realização deste trabalho, optou-se por manter no título o 

termo estranho e trabalhar com a tradução de 2010, que, segundo Fuks “optou por manter-se 

fiel ao original, sem muitas interpretações ou interferências de comentaristas ou teóricos 

posteriores da psicanálise.” (2011). 
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Para entendermos a concepção de Freud do que é estranho e causa o sentimento 

inquietante, é preciso estabelecer e compreender as definições para as palavras alemãs 

heimlich e unheimlich. Ele inicialmente as busca em dicionários estrangeiros, mas o que 

encontra nada acrescenta de novo “talvez simplesmente porque nós mesmos somos de língua 

estrangeira” (FREUD, 2010, p.332). Parte então para o Dicionário da língua alemã, de Daniel 

Sanders (1860), que oferece uma extensa definição para a palavra heimlich, sendo as 

principais: pertencente à casa, não estranho, familiar, caro e íntimo, aconchegado etc. Em um 

determinado momento da definição é citado o seguinte exemplo de um escrito de Gutzkow: 

“Os Zecks são todos heimlich.” “Heimlich? Que entende você por 
heimlich?”- “Bem... com eles tenho a impressão que teria uma fonte 
enterrada ou um lago secado. Não se pode passar ali sem achar que a água 
poderia novamente aparecer.” “Nós chamamos a isso unheimlich; vocês, 
heimlich. O que o faz pensar que essa família tem algo de oculto e não 
confiável?” (p.61) 

A partir dessa citação o dicionário fornece um segundo significado para heimlich: oculto, 

mantido às escondidas, de modo que outros nada saibam a respeito, revelar, tornar pública. 

Dessa forma, Freud conclui que esse termo se desenvolve de forma ambígua e coincide com 

seu oposto e “unheimlich é, de algum modo, uma espécie de heimlich.” (2010 p.340). A título 

de simples ilustração – pois uma análise mais detalhada será feita na lenda alemã e na 

brasileira – é possível citar o poema Boi Morto de Manuel Bandeira. Nele, o elemento 

doméstico e familiar ao autor – o boi – passa por um processo de desfamiliarização, e segundo 

Arriguicci “a imagem parece encarnar ainda um terror primitivo ou infantil diante da morte 

como a impressão sinistra de uma cena de pesadelo [...].” (1990 p.253). Dessa forma, o boi é o 

elemento inquietante. 

Além de recorrer ao dicionário de Sanders, Freud também cita a concepção de outros 

dois autores – Jentsch e Schelling – que complementam seu pensamento e acrescentam novas 

vertentes igualmente pertinentes. Para Jenstch o inquietante surge daquilo que não nos é 

familiar e de uma incerteza intelectual. Já para Schelling tal sentimento é encarado como algo 

que era oculto, mas veio à luz. Para expor melhor esses conceitos e o seu próprio, Freud analisa 

o conto O Homem de Areia de E. T. A. Hoffmann. A análise feita é extensa, e não cabe ao 

presente artigo destrinchá-la. Vale ressaltar, no entanto, que ela serviu de base para análise das 

lendas escolhidas que virão a seguir. 

Dentre as muitas lendas coletadas pelos Irmãos Grimm e traduzidas pela autora, foi 

selecionada uma simples, intitulada Stiefel, que permitirá uma das possíveis compreensões do 

elemento estranho e do sentimento inquietante segundo Freud. Antes de partir para a análise 

da lenda, segue abaixo a tabela com a lenda original e a versão traduzida. 
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78. STIEFEL 78. BOTA 

In dem Schlosse Calenberg hauste ein 

kleiner Geist namens Stiefel. Er war einmal an 

einem Bein beschädigt worden und trug seitdem 

einen großen Stiefel, der ihm das ganze Bein 

bedeckte, weil er fürchtete, es möchte ihm 

ausgerissen werden. 

 

No castelo Calenberg vivia um pequeno 

espírito de nome Bota. Uma vez ele teve uma de 

suas pernas machucadas e desde então usa uma 

grande bota que cobre toda a perna, pois ele teme 

que ela possa ser arrancada. 

Tabela 1: Tabela de tradução utilizada no projeto de extensão Vice-Versa. Tradutora: Luísa Santos Ribeiro 

É possível identificar o elemento estranho na bota, inicialmente um objeto familiar, que 

se configura na forma de um espírito, transmitindo assim a sensação do inquietante. Com essa 

simples comparação já é possível entender o posicionamento de Freud em relação ao 

estranho, que não se configura como um elemento desconhecido, mas sim do dia-a-dia. Se 

formos encarar essa lenda através da perspectiva de Jentsch, a origem da inquietação estaria 

no fato de não termos a certeza de que tal objeto inanimado pode ou não se mexer, se tem ou 

não vida. Segundo o autor, o que nos causa inquietação é essa pouca orientação intelectual, 

que impede de nos conectarmos com o novo elemento. Em seu artigo Zur Psychologie des 

Unheimlichen3 isso fica claro: 

Isso pode ser explicado, em grande medida, pela dificuldade de estabelecer 
rápida e completamente conexões conceituais, as quais o objeto se esforça 
para fazer com a esfera de representação anterior do indivíduo – em outras 
palavras, o domínio intelectual da coisa nova. (JENTSCH, 1995, p.3-4 –
tradução minha) 

Já na visão de Freud essa concepção não supre toda a questão. Ao citar o exemplo do 

texto de E. T. A. Hoffmann, ele mostra que mesmo tendo a certeza intelectual em relação à 

identidade do Homem de Areia, isso não diminui, tampouco elimina, o sentimento inquietante. 

Assim como na lenda alemã, ter a certeza de que, mesmo sendo uma bota, o espírito se move 

não diminui a sensação de estranheza. Dessa forma, ele se volta para o complexo de castração4 

evidentemente presente na personagem Nathaniel, que teme ter os olhos arrancados, um 

paralelo claro com a perda do órgão sexual, seguindo os passos de Édipo, pois como Freud 

deixa claro “o ato de cegar a si mesmo, do mítico criminoso Édipo, é apenas uma forma 

atenuada do castigo da castração, o único que lhe seria apropriado, conforme a lei de Tailão.” 

(2010, p.346-7). 

                                                           
3
 Foi utilizada nesse artigo a tradução de 1995, feita para o inglês por Roy Sellars, intitulada On the Psychology of the 

Uncanny. 
4
Kastrationskomplex. Complexo deve ser entendido como o conjunto de ideias e sentimentos ligados a um evento 
ou processo. 
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Tal complexo pode ser evidenciado também na lenda alemã. O espírito teme ter a perna 

arrancada, é possível também estabelecer aí um paralelo com o complexo de castração. Essa 

possibilidade de ter a perna arrancada gera um sentimento de angústia, também estudado por 

Freud e diretamente ligado ao mesmo complexo. Marco Antonio Coutinho Jorge em seu artigo 

“Angústia e Castração”, publicado na revista Reverso em 2007, explica que há duas vertentes da 

teoria freudiana da angústia. A que nos interessa no momento é a segunda, que configura a 

angústia da castração, que trata “eminentemente de uma reação à perda, à separação de um 

objeto fortemente investido.” (JORGE, 2007). 

É possível entender o medo de perder a perna como uma substituição do medo da perda 

do órgão sexual, ou seja, uma sublimação de alvos sexuais para alvos de outras categorias. 

Mesmo assim, essa base sexual ainda é presente e facilmente evidenciada. Através do ponto 

de vista do complexo de castração é possível encarar esse sentimento de angústia da perda do 

membro como o inquietante presente na lenda, ao passo que a própria personagem também 

configura por si mesma um elemento (un)heimlich. A partir daí já fica fácil notar as diversas 

interpretações que podemos criar de um texto tão pequeno e aparentemente não muito 

complexo. Não há para Freud uma interpretação correta. Há aquela que melhor explica os 

fenômenos narrados nas histórias, uma que seja mais completa. Fica claro, no entanto, que a 

concepção de Freud em relação ao inquietante se mostrou mais funcional na análise da 

presente lenda do que a concepção pouco desenvolvida de Jentsch. 

Diferentemente das lendas alemãs, o ideário de lendas brasileiro não possui em suas 

narrativas dados específicos que permitam definir o local exato onde a lenda se passa. É 

possível, no entanto, dividir essas lendas por regiões, afinal algumas são mais famosas no 

Norte, como, por exemplo, O boto, e outras mais recorrentes no Sul, como O negrinho do 

pastoreio. Mesmo assim, os dados geográficos são vagos e as personagens fictícias. Nas lendas 

alemãs, mesmo que o conteúdo em si seja fantasioso, sempre haverá um elemento histórico, 

como um determinado castelo ou uma pessoa específica, que pode ser um rei, conde, duque 

etc. 

 A lenda da Mula Sem Cabeça possui diversas variantes, que giram em torno de uma 

mesma essência. Da coletânea As 100 melhores lendas do folclore brasileiro vem o seguinte 

trecho: 

Não há quem não saiba, por todos estes sertões do Brasil, que mulher que 
se casa com padre, cedo ou tarde, vira Mula sem Cabeça. Essa é a gênese 
clássica de uma das criaturas assombrosas mais populares do imaginário 
brasileiro. A sua contrapartida masculina, o Cavalo sem Cabeça – ou seja, o 
homem que se casa com uma freira –, nem de longe gozou da mesma 
popularidade, comprovando o triunfo do preconceito machista. (O Brasil 
parece ser um dos poucos lugares do mundo onde a transformação da 
mulher em mula ou outro animal qualquer está associada diretamente a 
uma punição moral.) Apesar de não possuir cabeça, no lugar onde ela 
deveria estar pode-se ver, nas noites apavorantes em que a criatura surge, o 
expelir irado de jatos de fogo. Além de lançar fogo pelas ventas invisíveis, 
ela relincha de maneira mil vezes mais audível do que uma mula normal. 
(FRANCHINI, 2011, p.169) 
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Figura 1: Mula Sem Cabeça. Fonte: http://www.sohistoria.com.br/lendasemitos/mula/. Acesso em 30.Jul.2015. 

Ao pesquisar outras versões é possível perceber que elas não mudam muito em relação 

à supracitada. Há outra visão que diz que a Mula é a mulher que teve relações sexuais antes do 

casamento. Mesmo essa vertente não muda o cunho moral da lenda, utilizada no passado no 

interior do país para manter as moças castas até o casamento e para impedi-las de se 

envolverem com padres. Essa lenda funciona como uma maneira de controlar o 

comportamento feminino – uma característica marcante da sociedade brasileira, que ainda 

reflete na sociedade atual – através de uma temível punição. 

Retomando as definições apresentadas no dicionário de Daniel Sanders, nos deparamos 

com uma pertinente observação de Schelling, que Freud sintetiza como “unheimlich é tudo o 

que deveria permanecer secreto, oculto, mas apareceu.” (2010, p.338). Essa visão de Schelling 

corrobora com o pensamento de Freud de que o inquietante é o heimlich-heimisch (oculto-

familiar), ou seja, algo que experimentou uma repressão e retornou. O inquietante na lenda da 

Mula Sem Cabeça é então o sentimento ou o desejo proibido nutrido pela mulher. Embora seja 

a ela familiar, foi ocultado, reprimido, mas acabou vindo à superfície, de modo que ela teve 

que encarar as consequências. 

Ao tratarmos de tabu segundo a concepção freudiana, este é caracterizado como “santo, 

consagrado” e também “inquietante, perigoso, proibido, impuro”, ou seja, é um “temor 

sagrado” (FREUD, 2013, p.12). Para ele o tabu implica em uma série de restrições ligadas a 

proibições religiosas e morais. Logo, a lenda da Mula Sem Cabeça é um exemplo claro de tabu, 

não só para as jovens, que devem se manter puras para não se transformarem em uma criatura 

horrenda, mas também para os próprios padres, proibidos de se envolverem com mulheres de 

forma a manter o caráter sagrado de seu ofício. O castigo (transformar-se em Mula Sem 

Cabeça) já é algo também previsto pela quebra do tabu, pois “o tabu ferido vinga a si mesmo” 

(FREUD, 2013, p.14). Posteriormente a esse pensamento espera-se que a punição venha 

diretamente do poder divino, o que aparentemente é conivente com a lenda da Mula, afinal, 

apenas uma força poderosa – e porque não dizer divina – seria capaz de transformar uma 

mulher em uma criatura com tais características. Vale ressaltar que, mesmo que seja 

igualmente proibido para o padre envolver-se com mulheres, aparentemente não há nenhuma 

punição para o mesmo, pelo menos não uma que seja evidenciada na lenda, ressaltando a 

utilidade da mesma como meio de domínio apenas sobre as mulheres. 

A análise das lendas alemã e brasileira à luz da concepção trazida por Freud não 

pretende em nenhum momento imperar como verdade absoluta. Assim como o próprio 

apresenta em seu texto, há várias possibilidades de interpretações e vários embasamentos aos 

quais podemos recorrer para fazê-las. Enquanto Freud pretende analisar o inquietante das 



30 
 

vivências tanto quanto o da ficção, afinal um completa o outro nos estudos psicanalíticos, o 

presente artigo enveredou pelo caminho do inquietante na ficção, que é um caso que de fato 

merece uma discussão à parte. A grande diferença é que no reino da fantasia não há um 

compromisso com a realidade. 

“O resultado, que soa paradoxal, é que na literatura não é inquietante muita coisa que o 

seria se ocorresse na vida real, e que nela existem, para obter efeitos inquietantes, muitas 

possibilidades que não se acham na vida.” (FREUD, 2010, p.371-372). Entende-se então que o 

escritor de contos fantásticos possui uma incrível liberdade ao escrever e pode adicionar em 

suas histórias todo o tipo de elemento, seja ele real ou fictício. Algumas vezes tais elementos 

de cunho inquietante na vida real não o são nos contos e vice-versa. Ao analisar o inquietante 

fantástico o objetivo não é direcionar o leitor para um único viés de interpretação, mas sim 

ampliar a visão em relação aos contos, mostrando as diversas possibilidades de se encarar a 

narrativa. Essas interpretações são válidas não só por isso, mas pelo fato de poderem ser 

aplicadas a vários outros contos fantásticos, não só aos aqui analisados. Sendo assim, sempre 

que entrar em contato com um, o leitor terá a oportunidade de melhor entender o conteúdo 

do texto e interpretá-lo através de uma vertente de pensamento distinta. 
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Raphael dos Santos Miguelez Perez 

Rodrigo Marins de Souza e Silva 

Transformados em gênero literário a partir do século XIX e difundidos por meio da 

literatura e do cinema, os contos de fadas vêm despertando cada vez mais interesse, tanto pelo 

lado do entretenimento quanto pelo lado acadêmico. Trata-se de narrativas que geralmente 

apresentam um elemento fantástico e valores morais, bastante aplicados na educação infantil. 

Com o objetivo de apresentar possíveis contrastes entre o conto de fadas ocidental e o 

oriental, dado o fato de o último ser menos conhecido no Brasil, o presente artigo busca 

explorar semelhanças e diferenças entre as concepções culturais e os valores morais contidos 

em dois contos populares, um alemão (“Frau Holle”) e um japonês (“Shitakiri Suzume”). 

Primeiramente, apresenta-se uma definição de fantástico segundo Todorov, bem como 

demais considerações teóricas a respeito da natureza dos contos. Seguem considerações a 

respeito do Romantismo alemão e dos Irmãos Grimm. Posteriormente, abordam-se algumas 

características e especificidades dos contos japoneses, partindo, enfim, para a análise dos dois 

contos selecionados e para as considerações finais. 

Os contos de fada são tipos específicos de contos, dada a presença comum de elementos 

fantásticos nas narrativas, geralmente curtas, com poucos personagens e um único conflito 

(características dos contos). Possuem também uma tradição oral, ou seja, configuram-se em 

narrativas passadas de geração a geração, podendo ou não ser posteriormente registradas. 

Têm como características a atemporalidade dos fatos e a imprecisão de lugares, além de 

intervenção mágica e de difusão de valores morais. 

Para uma melhor compreensão dessas características, é pertinente realizar algumas 

considerações a respeito do termo fantástico. De acordo com Todorov (1979, 1981), o 

fantástico é o tempo da incerteza em que se decide se o elemento sobrenatural é ilusão ou é 

real, além de realçar que, se há fé absoluta ou incredulidade total, não há elemento fantástico. 

Quando saímos do campo da indecisão, deixamos o fantástico e entramos no campo do 

estranho ou do maravilhoso. Se as leis da realidade permanecem intactas e o fenômeno pode 

ser explicado, então estamos no campo do estranho. No entanto, se aceitamos que houve uma 

modificação nas leis da realidade, estamos no campo do maravilhoso. Os contos de fada 

parecem, assim, se encaixar nesse último grupo, ou seja, no maravilhoso. 
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Todorov ainda apresenta duas funções do elemento fantástico nas narrativas. Há uma 

função social, que parece permitir ao ser humano expressar seus desejos ou pensamentos sem 

ser responsável por eles, sem precisar, assim, temer por um julgamento de valor. Ao atribuir o 

tabu ao elemento fantástico, o ser humano se omite de qualquer responsabilidade. “A função 

do sobrenatural é subtrair o texto à ação da lei e, por esse meio, transgredi-la” (TODOROV, 

1979, p.161). Há ainda uma função literária que permite a quebra do equilíbrio da história, 

bem como a resolução de problemas que, sem o elemento fantástico, se tornariam quase 

impossíveis de solucionar. “O elemento maravilhoso é a matéria que melhor preenche essa 

função precisa: trazer uma modificação da situação precedente, romper o equilíbrio (ou o 

desequilíbrio)” (TODOROV, 1979, p.163-164). 

Nelly Novaes Coelho, por sua vez, em seu livro Literatura Infantil: teoria – análise – 

didática (1997), corrobora o pensamento de Todorov ao apontar que os contos de fada 

encontram no elemento fantástico seu principal apelo, sem o qual tais narrativas não poderiam 

possuir o mesmo desfecho. A autora afirma, assim, que esses contos fantásticos são de 

natureza espiritual, ética e existencial. Trata-se de uma projeção dos desejos humanos para um 

mundo onde nossas vidas acontecem de formas diferentes, regidas por outras leis, com a 

presença da magia. 

A origem mais acreditada dos contos de fadas é nos celtas. Os primeiros registros de 

histórias com heróis e com a presença de fadas ou bruxas são de origem celta, como as novelas 

de cavalaria e as narrativas do ciclo arturiano, histórias que apresentam heróis com algum 

objetivo específico e que são geralmente auxiliados por fadas, representantes dos milagres e 

realizadoras dos sonhos ou ideais. 

O termo fada, por sinal, tem origem na palavra latina fatum, que significa destino. Em 

outras palavras, as fadas seriam seres imaginários que teriam o poder de interferir no destino 

de uma vida humana, para o bem ou para o mal, coincidindo com as funções do fantástico de 

Todorov. Assim, muitos dos valores morais contidos nos contos fantásticos são possibilitados 

por essa intervenção mágica, que funciona como uma espécie de justiça divina. Nas narrativas 

ocidentais, pode-se afirmar que esses valores morais são de cunho cristão. 

Cabe ainda ressaltar que os contos de fada possuem características da oralidade, uma 

vez que costumavam ser contados oralmente como forma de entretenimento ou de instrução. 

Eram, assim, transmitidos de geração a geração, até serem coletados e registrados e, 

consequentemente, transformados em literatura. Entre os autores que coletaram e registraram 

contos, temos Charles Perrault, na França, e os Irmãos Grimm, na Alemanha. Os últimos 

buscavam coletar o maior número de contos e lendas possíveis a fim de sintetizar o espírito do 

povo alemão, de descobrir uma cultura que lhes conferisse unidade enquanto nação. 

Posteriormente, outros autores, como Jeanne-Marie de Beaumont (“A Bela e a Fera”), Hans 

Christian Andersen (“A Pequena Sereia”), Lewis Carroll (“Alice no País das Maravilhas”) e Carlo 

Lorenzini (“Pinóquio”), também criaram suas próprias histórias, buscando manter as 

características dos contos de fada. Com o sucesso do gênero, diversas adaptações desses 

contos foram realizadas, sendo as mais conhecidas aquelas produzidas para o cinema por Walt 

Disney, responsável por popularizá-las mundo afora, em especial para o público infantil. 

É importante ressaltar, no entanto, que esses coletores e criadores de histórias de cunho 

fantástico não se resumem a autores ocidentais, mas também orientais, como se pode conferir 

mais adiante no presente artigo. Kunio Yanagita, por exemplo, é um autor japonês que teve 

grande importância na coleta de contos fantásticos japoneses. Reconhecendo semelhanças 

entre narrativas orientais e ocidentais, o próprio comenta: 
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Há ainda, no entanto, uma gama de prazeres acadêmicos que podem ser 
aproveitados. Um deles é a descoberta de que, enquanto se faz um estudo 
comparativo de raças que aparentemente não possuíam qualquer relação, 
contos de unidade inegável aparecem, pois entre aqueles coletados pelos 
irmãos Grimm, há alguns exatamente da mesma forma no Japão e alguns 
com partes similares. Alguns estimam que há em torno de umas cinquenta 
narrativas do tipo. (1986, p. xxiii    tradução minha) 

O autor japonês demonstra, assim, reconhecer a natureza universal dos contos de fadas, 

similares em diversas culturas, como a japonesa e a alemã. No entanto, como se afirma no 

presente artigo, essas narrativas também veiculam diferentes valores morais e formas de ver e 

significar o mundo, dependendo das características culturais dos povos que as produzem. 

Nesse sentido, Robert Darnton afirma: 

Apesar das distinções de classe social e particularidades geográficas, que 
impregnavam a sociedade do Antigo Regime, os contos comunicavam 
características, valores, atitudes e uma maneira de interpretar o universo 
que eram peculiarmente franceses. Insistir no espírito francês desses relatos 
não é cair na romantização do espírito nacional, mas reconhecer, em certa 
medida, a existência de estilos culturais distintos, o que afasta os franceses, 
ou a maioria deles (porque é preciso aceitar as peculiaridades dos bretões, 
bascos e outros grupos étnicos), de outros povos identificados, na época, 
como alemães, italianos e ingleses. (1988, p.91) 

O autor tem como foco a história cultural francesa e demonstra as diferenças de 

produções de sentido não só em comparação com outros povos, mas mesmo entre as camadas 

sociais da sociedade francesa do Antigo Regime, reconhecendo variedades culturais e de 

costumes. Ao comparar versões de um mesmo conto em várias culturas, Darnton verifica que 

os contos franceses de origem camponesa expressam um realismo e uma violência que fazem 

sentido para a realidade da vida desses camponeses na época, uma vez que passavam por 

muitas dificuldades e privações, como o estado de constante miséria e fome. Essas dificuldades 

aparecem nos contos justamente para mostrar que a vida é cruel, mas que também é possível 

sair de situações drásticas com certa astúcia. Os contos que seriam coletados e lançados por 

Perrault para os nobres, posteriormente, apesar de muitas vezes serem um pouco diferentes 

das versões originais, ainda conseguiriam expressar esse modo de vida sofrido do camponês da 

época, como demonstra Darnton. Já as versões alemães desses contos possuem um caráter 

mais macabro e com tendências mais fortes ao sobrenatural. Se pensarmos que a sociedade 

alemã só foi se desenvolver industrialmente bem depois da francesa, o que lhes conferia um 

caráter mais rústico e selvagem, essa distinção faz bastante sentido. Além disso, conforme 

acreditavam os Irmãos Grimm, os contos populares eram a mais pura expressão do espírito 

alemão; dessa forma, o caráter fantasioso característico da população rural alemã, que vivia 

próximo às florestas e seus mistérios, também se faz presente nessas narrativas. Darnton ainda 

mostra que as mesmas versões de alguns contos em inglês tendem mais para a magia e o 

humor, enquanto os italianos apresentam caráter burlesco, cômico e maquiavélico. 

Mesmo com as ressalvas do próprio Darnton a respeito do perigo de se afirmar que os 

valores morais de um conto expressam um espírito único e definitivo de uma nação, corrobora-

se no presente artigo sua visão de que se deve atentar para a especificidade de cada cultura 

que transparece nos contos populares: 
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Podemos nos equivocar com relação a culturas, da mesma maneira que 
podemos cometer erros na fala. As visões de mundo não são vazias de 
evidências, de maneira que deveríamos ser capazes de abrir caminho até 
elas, não dando saltos intuitivos dentro de etéreos climas de opinião, mas 
meditando sobre as fontes. No caso do folclore histórico, podemos estudar 
todas as versões de um conto, em uma tradição, e compará-las 
sistematicamente com contos de outras tradições. Podemos não ser capazes 
de ir muito além das considerações gerais sobre o estilo cultural (...), mas 
deveríamos entrar em contato com a especificidade das outras culturas. 
(1988, p.335) 

O Romantismo foi um movimento artístico iniciado na Europa em finais do século XVIII. 

Esse movimento valorizava, sobretudo, a liberdade artística e a livre fantasia, dando ênfase na 

emoção e na expressão dos sentimentos. Tinha também certo apelo nacionalista, visto que 

esse período da história europeia é justamente o das invasões napoleônicas por grande parte 

do continente, criando uma noção de identidade nacional. 

O Romantismo alemão, que teve seu auge na primeira metade do século XIX, também se 

enquadra nas características descritas acima. São as seguintes algumas das características do 

movimento alemão: valorização da genialidade e criatividade de cada autor (Genie); 

valorização da emoção; menor ênfase na razão e no realismo das narrativas em prol de uma 

valorização da livre fantasia e da imaginação; busca pelas raízes nacionais e pela identidade 

alemã por meio de pesquisa histórica e filológica, de forma a se opor à hegemonia francesa no 

território alemão; presença do elemento insólito nas obras, em especial nos contos de fada; 

gosto pela atmosfera noturna e misteriosa; valorização da cultura popular e do folclore 

(Volkspoesie) em detrimento de uma literatura erudita e unicamente artística (Kunstpoesie); 

mistura de gêneros literários (conceito de Universalpoesie). 

O presente artigo direciona seu foco para os Irmãos Grimm, que possuem papel 

fundamental nesse período de busca de uma unidade nacional que representasse o espírito do 

povo alemão. Tal importância se deve ao fato de os irmãos terem se dedicado à coleta e ao 

registro de contos e lendas populares espalhados pelo território que hoje é a Alemanha, além 

de também deixarem como legado pesquisas históricas, filológicas e linguísticas de extrema 

significância para aquilo que viria a ser a Alemanha e a língua alemã padrão. 

Cabe observar, no entanto, que embora tenham coletado contos que, segundo eles, 

seriam a representação do espírito alemão, alguns desses contos já se encontravam na obra do 

francês Charles Perrault, escritor do século XVII que já havia reunido e registrado muitos dos 

contos de fada que conhecemos hoje e que os Irmãos Grimm reformularam e adaptaram. 

Diferente do mundo ocidental, onde os movimentos literários modernos surgiam na 

Europa e se espalhavam para outras partes do Ocidente, como o Brasil, esse tipo de influência 

só passou a ser sentida no Japão a partir do final do século XIX, quando o país passa pela 

Restauração Meiji, pondo fim ao governo da classe guerreira dos xoguns (que durou quase 

setecentos anos) e abrindo seus portos novamente para os outros países, saindo de um 

relativo isolamento (o sul do país nunca deixou de manter contato com os holandeses, por 

meio dos quais conhecia muitos dos avanços científicos do mundo ocidental). 

Os contos populares no Japão datam de muito tempo, também transmitidos por meio de 

uma tradição oral, embora muitos tenham sido registrados ao longo da história literária do 

país. Taketori Monogatari (em tradução livre, “O conto do cortador de bambu”), por exemplo, 

que narra a história da Princesa Kaguya, que teria vindo da lua, data do século X; Konjaku 
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Monogatari (“Os contos de hoje e de antigamente”, em tradução livre), uma coletânea de 

contos populares do Japão, da China e da Índia, data do século XII; Otogizôshi (“Histórias 

contadas ao pé da cama”, também em tradução livre, referindo-se à prática de contratar 

contadores de histórias profissionais para ler para seus senhores ao pé da cama), outra 

coletânea de contos, data da era Muromachi (1392-1573). 

Esses contos populares e de caráter insólito são comumente chamados no Japão de 

mukashibanashi (histórias de antigamente). Esse termo foi introduzido já no século XIX por 

Kunio Yanagita (1875-1962), folclorista que, como os Irmãos Grimm, percorreu regiões do 

Japão em busca de narrativas populares. 

Os contos de fada nipônicos apresentam características similares aos contos ocidentais, 

como poucos personagens, uma só trama, indefinição de tempo e lugar, presença de elemento 

fantástico, de ensinamentos morais e de uma linguagem simples, porém diferem 

consideravelmente no que diz respeito aos valores religiosos e à tematização das histórias. 

Enquanto no Ocidente prevalecem valores cristãos, nos contos japoneses costumam aparecer, 

naturalmente, valores budistas, xintoístas, taoístas e confucionistas, atribuindo-se mais valor à 

natureza enquanto força divina e valorizando uma postura do ser humano de acordo com os 

preceitos dessas crenças e filosofias, distanciando-se, assim, dos valores cristãos. 

Entre os responsáveis pela divulgação dos contos japoneses pelo mundo ocidental tem-

se o escritor escocês Andrew Lang (1844-1912), que publicou, entre 1889 e 1910, uma série de 

12 volumes de coletâneas de narrativas de diversos países (The Fairy Book Series), totalizando 

437 contos. Dessa forma, narrativas japonesas começaram a se propagar para outros países, 

bem como diversas outras narrativas orientais desconhecidas no Ocidente até então. Mais 

recentemente, em 1998, o escritor inglês Neil Philip (1955) publicou o livro Volta ao mundo em 

52 histórias, coletânea bem menos vasta que a coleção de Lang, mas mais direcionada para o 

público infantil. O livro de Philip também inclui contos de diversos países, incluindo o Japão. 

Feitas essas considerações, pode-se proceder à análise dos contos, proposta no presente 

artigo. As narrativas escolhidas como material de comparação são “Frau Holle”, conto alemão 

publicado pelos Irmãos Grimm, e “Shitakiri Suzume”, conto japonês publicado por Masao 

Kusuyama (1884-1950), escritor japonês. Ambos se encontram categorizados no grupo 480 

(Fairy Tales – Supernatural Tasks – The Kind and the Unkind Girls), segundo nomenclatura 

internacional do sistema Aarne-Thompson de classificação de contos. 

Os dois contos escolhidos para análise no presente artigo são “Frau Holle” (literalmente, 

“Senhora Holle”), uma antiga lenda alemã registrada pelos Irmãos Grimm como lenda e como 

conto, e “Shitakiri Suzume” (literalmente, “O pardal da língua cortada”), conto popular japonês, 

registrado, entre outros, por Masao Kusuyama. 

A respeito de “Frau Holle”, cujo nome também pode variar para Holla ou, em inglês, 

Hulda, trata-se primordialmente de uma deusa da mitologia germânica, podendo ser 

considerada uma versão da deusa nórdica Frigg. Holle era a deusa que fiava o destino do povo, 

de acordo com o comportamento de cada um, sendo conhecida tanto pela sua bondade 

quanto por seu rigor punitivo. Com o avanço cristão por grande parte da Europa, a partir da 

Idade Média, as velhas religiões passaram a ser conferidas apenas em áreas mais rurais, longe 

dos grandes centros, tornando-se parte do folclore popular ou sendo assimiladas pelo 

cristianismo. 
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A personagem Frau Holle aparece registrada nas obras dos Irmãos Grimm como o 24º 

conto de Kinder - und Hausmärchen. Posteriormente, aparece também nas lendas de número 

quatro a oito da obra Deutsche Sagen. Essas Sagen (podendo ser traduzidas como lendas) se 

diferem dos contos de fada por tratarem geralmente de personagens reais, ou pelo menos que 

tenham um nome específico, além de haver indicação clara de local e data em que se passa a 

história. No presente artigo, entretanto, é considerado apenas o conto presente em Kinder- 

und Hausmärchen. 

A história pode ser resumida da seguinte forma: uma viúva morava com a filha, de 

péssima aparência, e com a bela enteada, favorecendo sempre a filha legítima e deixando-a se 

tornar mimada e preguiçosa, ao passo que a enteada era posta para fazer todo o trabalho 

pesado da casa. Um dia, ela se senta a fiar e, ao espetar o dedo no fuso, tenta lavar o sangue 

que escorria, derrubando o fuso no poço. Ela, então, acaba pulando no poço para recuperar o 

fuso. E quão surpresa fica a bela enteada ao perceber que havia caído em um campo florido, 

onde o sol brilhava! Primeiramente, ela se deparou com um forno cheio de pães e os retirou 

dali para que não queimassem; depois, viu uma macieira cheia de maçãs já maduras, 

decidindo, então, sacudir a árvore para que elas caíssem; finalmente, viu uma casa e nela 

entrou, encontrando uma senhora velha e de dentes avantajados que se apresentou como Frau 

Holle. Dada a natureza dócil e trabalhadora da enteada, esta ajudou a velha senhora com os 

serviços domésticos. Depois de um tempo com Frau Holle, a enteada percebeu que deveria 

voltar para casa, apesar de sua vida ser muito melhor junto da simpática senhora. 

Impressionada com o caráter bondoso da moça, Frau Holle decidiu que ela poderia retornar, 

mas não de mãos vazias. Assim, como forma de retribuição pelos serviços prestados, ofereceu-

lhe bastante ouro como recompensa. A jovem voltou para casa e a madrasta, ao ver a 

quantidade de ouro que trouxera, achou que a filha legítima também deveria receber esse 

presente, decidindo enviá-la através do poço para trabalhar com Frau Holle. No entanto, dado 

o caráter preguiçoso da filha, que se recusou a ajudar a senhora como deveria, foi enviada de 

volta para casa, coberta não de ouro, mas de piche, como forma de punição. 

É sabido que os Irmãos Grimm realizaram diversas alterações nos contos com o passar 

do tempo, procurando adaptar as histórias também para as crianças. Independente da versão 

do conto, no entanto, verificam-se características dos contos de fada e do Romantismo alemão, 

como a presença do elemento fantástico (Frau Holle possui poderes mágicos; existência de 

outro mundo); valores morais (o bom e trabalhador é recompensado, enquanto o mau e 

preguiçoso é punido); influência cristã (Frau Holle pode ser comparada ao Deus cristão, em 

quem reside o poder de julgamento das ações humanas). 

No que diz respeito a “Shitakiri Suzume”, trata-se de um conto popular japonês já 

registrado por variados autores. O primeiro registro provavelmente foi em Otogizôshi, 

coletânea de contos japoneses, chineses e indianos publicada entre os séculos XIV e XVI. O 

escocês Andrew Lang, por sua vez, publicou o conto em inglês no livro The Pink Fairy Book, em 

1897, chamando-o de The Sparrow with the Slit Tongue. Masao Kusuyama, escritor japonês 

especializado nesse tipo de literatura, também contribuiu com sua versão em japonês do 

conto, sendo este lançado pela editora Kôdansha em 1983, no livro Nihon no shinwa to jûdai 

mukashibanashi (em tradução livre, “Os dez maiores contos e mitos do Japão”). 

De acordo com a versão de Kusuyama, a narrativa trata de um casal de idosos que vivia 

em uma casa no campo. Como não tinham filhos, o senhor decidiu cuidar de um pardal. 

Quando ia cortar lenha, diariamente, deixava o pardal sob responsabilidade da esposa. Um dia, 

a senhora estava lavando roupa e se deu conta de que havia esquecido a goma em casa. 

Quando foi buscá-la, descobriu que o pardal, com fome, havia lambido toda a goma. Irritada, a 

senhora cortou a língua do pardal e o mandou embora. Quando retornou do trabalho, o senhor 

descobriu o que aconteceu e, arrependido de ter deixado o pardal com a esposa, foi procurá-lo 

na floresta. O senhor, então, descobriu a casa do pardal, que o recebeu e o convidou a entrar. 
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Lá, ele e seus amigos, em agradecimento pela gentileza e carinho do senhor, lhe serviram 

comida e dançaram para ele. O pardal, então, pediu que o senhor escolhesse um presente: 

ofereceu a ele dois baús, um grande e um pequeno, pedindo que ele levasse o que quisesse. 

Por já ser idoso, o senhor escolheu o baú menor e mais leve. Chegando a casa, abriu o baú e 

encontrou diversas moedas valiosas. A senhora, imaginando que o baú maior teria ainda mais 

riquezas, correu até a casa do pardal para exigir seu presente. Chegando lá, apesar de bem 

recebida pelo pardal, assustado, foi bastante arrogante e ordenou que ele lhe desse o baú 

grande. No caminho de volta para a casa, já não aguentando o peso e também já bastante 

curiosa, resolveu abrir o baú. Dali saíram diversos demônios que a atacaram, obrigando-a a 

fugir de volta para casa toda machucada. 

Na versão coletada por Kunio Yanagita, a senhora cortou a língua do pardal por ele ter 

comido o dango (bolinho japonês feito de farinha de arroz) que ela havia feito. Já a versão de 

Andrew Lang apresenta algumas diferenças mais significativas. Nela, o senhor decide cuidar do 

pardal depois de salvá-lo de uma águia que o perseguia. Além disso, a senhora corta a língua 

do pardal porque ele cantava e não por ele ter lambido a goma. E ainda, quando o senhor vai 

para a casa do pardal, este se apresenta na forma de uma jovem moça que o recebe 

gentilmente e o entretém. Por fim, quando a senhora abre o baú, é atacada por serpentes e 

outros seres asquerosos que a matam. A versão de Lang, portanto, conta com a personificação 

do pardal e com um fim mais trágico para a senhora, diferente das versões japonesas. 

Nesse sentido, certas características do conto alemão e do japonês são bastante 

similares: personagens sem nome, tempo e local da trama indefinidos, presença de elemento 

fantástico, apreensão de valores morais etc. Mais perceptível, no entanto, é a semelhança 

quanto à questão da recompensa ou punição dos personagens, ainda que no conto alemão o 

papel de juíza seja de Frau Holle, enquanto, no conto japonês, quem faz às vezes de juiz é o 

pardal. 

Por outro lado, é possível perceber diversos pontos de contraste entre os dois contos, 

visto que se trata de duas culturas diferentes, com valores naturalmente diversos. Frau Holle e 

o pardal podem ser identificados como aqueles que têm o poder de recompensar ou punir os 

humanos por suas atitudes. Interessante observar aqui e reforçar a definição de fantástico de 

Todorov, que afirma que esse elemento tem como uma de suas funções definir o rumo da 

narrativa, equilibrando-a ou desequilibrando-a. É o elemento fantástico, portanto, que 

determina a conclusão de ambas as histórias. Dessa forma, Frau Holle e o pardal podem ser 

vistos como os responsáveis por aplicar a justiça divina aos humanos, reafirmando os valores 

morais importantes para o convívio social. A diferença entre as duas figuras, no entanto, se 

mostra em alguns aspectos, como quanto à questão da aparência de ambos. Frau Holle é uma 

humana, ao passo que o pardal é uma ave. Isso nos permite pensar em concepções divinas 

diferentes em ambas as culturas. Na cultura ocidental, mais especificamente a alemã, essa 

figura divina é atribuída a uma mulher, cuja origem primordial, segundo a mitologia, é na 

forma de deusa, tendo sido assimilada pelo cristianismo na Idade Média. A visão ocidental de 

Deus costuma ser justamente em forma humanoide. Por outro lado, no caso do pardal, a figura 

responsável pelo julgamento dos atos humanos é a de um animal, o que é bastante comum na 

cultura japonesa, dada a importância que atribuem à natureza. Essa característica está 

igualmente presente em outros contos, como “Urashima Tarô”, no qual uma tartaruga 

recompensa um jovem que a salva, ou em “Hanasaka Jiisan”, no qual um cachorro recompensa 

seus donos e se vinga do vizinho que o matou. O papel de juiz nessas narrativas fica, assim, a 

cargo de animais, não de seres humanos. Diferente da cultura alemã, portanto, que possui 

valores cristãos, a cultura japonesa possui valores de ordem xintoísta e budista, 

principalmente. No caso do xintoísmo, religião originalmente nipônica, acredita-se não em um 

único Deus, mas em diversas entidades presentes nos diversos elementos da natureza. 

Segundo Oshima, um dos aspectos da mentalidade mítica japonesa é o fenomenismo, que 
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considera o mundo dos fenômenos como a única e absoluta realidade. Nesse sentido, não 

apenas as estrelas, a lua, o vento, a chuva, os pássaros ou o mar são deuses, mas também o 

pensamento, a decisão, a tristeza, as lágrimas ou o ato do amor (1991, p.26). Dessa forma, essa 

entidade divina, na mentalidade japonesa, também pode se apresentar na forma de um pardal, 

sem causar nenhum estranhamento. Conferem-se, então, diferenças entre as concepções 

divinas nas duas culturas. 

No caso dos valores morais, percebe-se em “Frau Holle” uma valorização da disposição 

para o trabalho. Enquanto a enteada é aplicada e dedicada ao trabalho doméstico, a filha 

legítima é preguiçosa e relaxada, o que define o julgamento de Frau Holle. Além disso, há 

também descrições sobre as características físicas dos personagens, sendo a moça 

trabalhadeira mais bela do que a relaxada. Já em “Shitakiri Suzume”, os valores morais não 

parecem ser definidos necessariamente pela disposição para o trabalho, mas pelas atitudes e 

pela bondade de cada pessoa. Na história, ambos os idosos trabalham, mas o senhor é 

humilde, gentil e bondoso, em harmonia com a natureza, ao passo que sua esposa não se 

importa com nada a não ser com suas próprias ambições. São essas características que pesam 

no juízo de valor do pardal. Cabe ainda comentar que as características físicas do senhor e da 

senhora não são descritas no conto, sugerindo que tal aspecto talvez não tenha muita 

importância, como parece ter no conto alemão. 

Assim, se se compreende que os contos de fada, como acreditavam os Irmãos Grimm, 

têm como característica expressar o espírito de um povo e sua cultura, parece possível afirmar 

que, no conto japonês, mais importante do que a disposição para o trabalho e do que as 

características físicas das pessoas é a humildade e a bondade do ser humano, considerados 

fundamentais para uma vida social pacífica e em comunhão com a natureza, de acordo com 

valores morais nipônicos. 

As concepções religiosas e culturais e os valores morais presentes nas duas narrativas, 

portanto, apresentam algumas diferenças que trazem à tona diferentes visões de mundo, 

diferentes formas de ser, de entender e de significar, variando de cultura para cultura. 

Por meio da comparação dos dois contos de fada, é possível perceber semelhanças e 

diferenças entre a cultura alemã e a japonesa. Em ambas as narrativas confere-se a presença 

do elemento fantástico como fio condutor da trama, com conclusões que reafirmam 

determinados valores por meio de um sistema de recompensa e punição, de acordo com o 

comportamento do ser humano. Entretanto, enquanto em “Frau Holle” parecem pesar mais a 

disposição para o trabalho e as características físicas dos personagens, em “Shitakiri Suzume” é 

a bondade e a humildade do ser humano, bem como a harmonia com a natureza que parecem 

ser essenciais para seu julgamento. Naquele, a protagonista assume o papel divino da 

recompensa e da punição, enquanto neste, é o pardal que representa essa força divina. 

Dessa forma, o presente artigo mostrou que as características dos contos de fada são 

basicamente as mesmas em qualquer lugar do mundo, mas que os valores presentes em cada 

um podem ou não apresentar semelhanças, estando estas condicionadas pela cultura de cada 

povo. E é a partir do momento que esses contos deixam de ser apenas uma tradição oral local 

e passam a ser registrados e divulgados por todo o mundo, tornando-se gênero literário, que se 

podem perceber essas diferenças, por meio de comparações. Parece possível, portanto, 

confirmar a crença dos Irmãos Grimm de que os contos populares possuem o poder de 

representar o espírito de seu povo, uma vez que transmitem características culturais e valores 

morais das sociedades em que são produzidos. 

Cabe ressaltar, no entanto, que não se objetivou no presente artigo traçar perfis culturais 

de forma categórica e definitiva, mas mostrar como duas narrativas tão semelhantes 
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apresentam diferenças que podem ser levadas em conta ao se pensar o imaginário dos povos 

que as criaram. 
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