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APRESENTAÇÃO 

A ideia deste livro nasceu durante o simpósio “Tramas e 

sentidos na Literatura Infantil e Juvenil: leitura, pesquisa, 

ensino”, que coordenamos no Congresso Internacional ABRALIC 

2018, na Universidade Federal de Uberlândia. Foram alguns dias 

de convívio e aprendizagem tão salutares, com temas afins à 

literatura para crianças e jovens, que pensamos na organização 

deste livro, mantendo-se título semelhante ao simpósio. 

Alguns textos foram bastante modificados, outros se 

mantiveram próximos àqueles entregues para os anais do 

Congresso. A uni-los, nossa proposta inicial, apresentada 

abaixo, de aglutinar trabalhos que promovessem uma reflexão 

e um alargamento de conceituações à roda da literatura para 

crianças e jovens. 

A literatura e a escola acumulam, de maneira 

diferenciada, a função de formar, educar e dar prazer, o que 

não se pode confundir com o viés pedagógico. Nesse sentido, 

a pesquisadora e escritora Regina Zilberman afirma que, 

aproveitada na sala de aula em sua natureza ficcional, que 

aponta a um conhecimento de mundo, e não como súdita do 

ensino bem comportado, ela [a literatura] se apresenta como 
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o elemento propulsor que levará a escola à ruptura com a 

educação contraditória e tradicional (ZILBERMAN, 2003, p.30). 

Essa assertiva de Zilberman suscita a reflexão sobre a natureza 

de obras produzidas para a leitura de crianças e jovens, as 

quais carecem, de imediato, de uma distinção. Há obras que 

se enquadram na denominação de livros, são acessíveis e 

direcionadas a esse público, encontrando-se, nesta categoria, 

por exemplo, os livros-brinquedo, os livros interativos com 

tarefas desafiadoras a serem cumpridas pelo leitor. Diferentes 

dessas produções são as obras literárias infantis e juvenis, 

definidas pela possibilidade de modalizar uma experiência 

ficcional, pela literariedade, pela plurivocidade de leituras que 

oferecem, pois, como explica a escritora Marina Colasanti, 

“[D]a literatura não fazem parte: o lugar-comum, a frase feita, 

a história previsível, a linguagem infantilizante, a função 

didático-moralizante” (2005, p.180). A obra infantil ou juvenil, 

se literária, amplia seu público, incorporando o adulto ao 

oferecer-lhe a possibilidade de realizar múltiplas leituras – 

afinal, já interrogara Carlos Drummond de Andrade: “a partir 

de que ponto uma obra literária deixa de constituir alimento 

para o espírito da criança ou do jovem e se dirige ao espírito 

do adulto? Qual o bom livro para crianças que não seja lido 
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com interesse pelo homem feito?”, acrescentando que, 

“observados alguns cuidados de linguagem e decência, a 

distinção preconceituosa se desfaz” (1964, p.591). Assim, 

refletir sobre a Literatura para crianças e jovens impõe pensar 

um leque de questões, como as especificidades que cercam 

autor e texto, em que se incluem a gama de produções 

textuais de diferentes gêneros literários e em diferentes 

linguagens; o reendereçamento a crianças e jovens de obras 

escritas originariamente para o público adulto; a adaptação de 

poemas e narrativas para outros suportes; a apropriação da 

narrativa literária para crianças e jovens por outras mídias, 

como os livros digitais; a função da ilustração; a presença de 

eventos insólitos e de uma linguagem redimencionadora do 

texto. Um pouco mais além, emergem aspectos ligados ao 

mercado editorial e a novas formas de consumo e de recepção 

que implicam pensar a circulação e a recepção das obras, 

representações de leitores e de práticas de leitura por ela 

suscitadas. Os estudos que cercam a literatura para crianças e 

jovens assinalam, segundo João Luís Ceccantini (2004, p.23), 

um “caráter mais teórico ou mais aplicado na visada que se dá 

ao objeto” Literatura Infantojuvenil. Neste, encontram-se 

pesquisadores de áreas mais ‘pragmáticas’, “voltados à 
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formação do leitor e ao desenvolvimento afetivo e cognitivo 

da criança e do jovem”; naquele, os ‘teóricos’, “mais 

preocupados com a autonomia do objeto focalizado e suas 

relações com a série literária e a histórica” (CECCANTINI, 2004, 

p.23). Por outro lado, cumpre destacar que os estudos 

literários vêm sinalizando a importância de abordagens mais 

diversas do corpus ficcional, por meio de olhares 

interdisciplinares e multissemióticos, fundamentando o 

diálogo entre o texto literário e outras linguagens artísticas e 

hipermidiáticas. No meio universitário, observam-se enfoques 

que privilegiam uma ou outra abordagem, além da 

convivência das duas, o que se justifica plenamente em cursos 

tanto de Educação, quanto de Letras, em especial nas 

licenciaturas, onde teoria e prática devem caminhar juntas. 

Sobre o assunto, Ceccantini explica que é necessário se levar 

em conta nossa pequena tradição de estudos acadêmicos 

sobre o assunto, uma vez que nossa produção teórica em 

matéria de literatura infantojuvenil é bastante recente. O 

autor acrescenta que esse aspecto é “agravado pelo modelo 

de Universidade que aqui vigorou, especificamente no que 

toca à Área das Letras, desde a implantação da USP na década 

de 30 do século passado, modelo todo ele voltado à pesquisa 
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pura e desinteressada, ao corpus erudito, ao cânon e sempre 

temeroso de tudo que tangenciasse a Educação ou a pesquisa 

aplicada” (CECCANTINI, 2004, p.29). Na perspectiva das 

temáticas e abordagens suscitadas, neste simpósio, aceitam-

se trabalhos que promovam uma reflexão e um alargamento 

de conceituações à roda da literatura para crianças e jovens, 

abarcando, além dessas questões, funções dessa literatura; 

leituras críticas centradas em obras literárias; práticas 

pedagógicas que promovam metodologias dinamizadoras dos 

letramentos literários; presença de textos de e sobre 

Literatura Infantil e Juvenil em livros didáticos, diferentes 

graus de ensino, meios de comunicação; temas 

contemporâneos, ilustradores de questões polêmicas 

importantes na formação cognitiva e emocional de crianças e 

jovens, como as representações étnico-raciais, de gênero, de 

faixa etária, de diversidade cultural etc. 

Boa leitura a todos! 

Regina, Ana Cristina e Rita de Cássia 
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O PAPEL TRANSGRESSOR DOS CONTOS INFANTIS EM 

“CUENTO DE HADES” 

Ana Cristina dos Santos 

La literatura es ese momento donde las 
palabras adquieren otro valor y te sacuden. 

Luisa Valenzuela 

Este trabalho objetiva analisar o papel transgressor 

presente na reescritura de seis contos de fadas reunidos sob o 

título “Cuento de Hades”, no livro Simetrías (2007 [1993]), da 

escritora argentina Luisa Valenzuela. Em uma primeira leitura, 

é possível perceber que a autora desestrutura os tradicionais 

contos de fadas para mostrar as relações de poder construídas 

ao redor do feminino, a fim de questionar a estrutura 

patriarcal que as invisibiliza. Uma leitura mais atenta mostra 

que Valenzuela utilizou os tradicionais contos de fadas para 

revelar e criticar as mazelas do processo ditatorial pelo qual 

passou a Argentina e que ainda eram visíveis nas décadas de 

1980 e 1990. 

Os contos escolhidos pela autora para serem reescritos 

são os que possuem protagonistas femininas subjulgadas pelo 

masculino. Nos contos de Valenzuela, essas personagens 

ganham voz. São protagonistas que se autoafirmam na 
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resistência de um feminismo que emerge como uma força de 

transformação; questionam a identidade homogeneizante 

preestabelecida para elas e reconstroem uma nova, na qual se 

veem como sujeitos com voz e poder. 

Lembremos que os contos de fadas são narrativas orais, 

em linguagem coloquial, que estão presentes na sociedade há 

muitos séculos. Em um primeiro momento não estavam 

destinados a um público infantil e funcionavam como narrativas 

de “exemplos” para as condutas sociais da época e para a 

compreensão da condição humana. Justamente essa 

característica inicial dos contos de fadas como exemplos de 

conduta social que utiliza Valenzuela em seus contos. Somente 

no século XVII, os contos de fadas foram adaptados para as 

crianças com a finalidade de transmitir valores morais, 

conhecimentos, atitudes e comportamentos, com o fim de 

servirem como modelos a serem imitados pelo pequeno leitor. 

Desde então, os contos de fadas perderam sua característica 

inicial e passaram a ser considerados como um tipo de literatura 

infantil, e como tal, destinados exclusivamente às crianças. 

A categorização de literatura destinada a crianças 

levou a Literatura Infantil a ser alvo de preconceitos, 
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banalizações e rótulos acerca de sua função, sua importância e 

seu viés pedagógico e/ou artístico. Assim sendo, não é de se 

admirar que esses juízos de valores também tangenciem o 

gênero contos de fadas e esses passem a ser considerados 

como um gênero literário menor. 

Entretanto, segundo Bettelheim (2002), essa 

categorização não se ajusta à importância dos contos de fadas 

na sociedade. Essas narrativas são leituras fundamentais 

porque têm a função primordial de ensinar à criança (e 

também ao adulto), em qualquer sociedade em que esteja 

inserida, a lidar com os problemas interiores e a encontrar 

soluções acertadas para eles, possibilitando assim que se 

torne um ser atuante no seu contexto social. Justamente por 

sua função, os contos de fadas não devem ser transmitidos 

sem uma adequada conscientização, pois agregam em suas 

histórias informações discriminatórias sobre os seres humanos 

em diferentes condições (sexo, classe social, etnia, condição 

física, entre outros) e transmitem as ideologias de poder de 

uma sociedade. 

Por tal motivo, na época contemporânea, denominada 

Pós-modernidade, os contos de fadas são ferramentas 

13



fundamentais para a discussão da representação dos papéis 

sociais estereotipados que determinados grupos marginalizados 

e excluídos do poder desempenham nos contos de fadas. Desde 

as últimas décadas do século passado, essa discussão está 

presente, principalmente, na escrita de autoria feminina. As 

escritoras questionam o papel destinado às mulheres nesses 

contos e, como consequência, começaram a reescrever os 

contos de fadas tradicionais a partir da perspectiva das teorias de 

gênero. Em suas reescrituras revelam o conteúdo sexista e 

patriarcal das representações das personagens femininas como 

sujeitos sem voz e submissos, cujos padrões comportamentais 

devem seguir os estabelecidos pela sociedade patriarcal 

hegemônica: obedecer à figura masculina e ser educada 

unicamente para o matrimônio. 

Cabe destacar que essas reescrituras dos contos de fadas 

só se tornaram possível com as discussões sobre as relações de 

gênero, na segunda metade do século XX, cuja base principal foi 

a desconstrução e a revisão de conceitos seculares que 

normatizavam os papéis sociais de homens e mulheres. A partir 

dos estudos das relações de gênero, buscou-se a construção de 

uma representação que visibilizasse socialmente o sujeito 
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feminino e que partisse de seu próprio “olhar”: a 

autodesignação1. Essa nova representação rechaçava o lugar e a 

autoridade da heterodesignação patriarcal e declarava que o 

lugar imposto à mulher pela e na sociedade se baseou, ao longo 

dos séculos, principalmente nas categorias discursivas e não 

apenas nas biológicas: 

A ideia de papéis dos sexos, ou o que mais 
tarde passou a ser chamado gênero, 
reconhecia que a identidade não era 
determinada no nascimento, de acordo com 
alguma natureza intrínseca, mas sim era 
dependente dos papéis estruturais que os 
indivíduos desempenham na sociedade. Tais 
papéis são desenvolvidos em relação a 
estruturas sociais que mudam ao longo do 
tempo e que podem ser múltiplas. (CHANTER, 
2011, p.19) 

Por meio da teoria de gênero, a crítica feminina pôde 

compreender que os esquemas representacionais e a 

subjugação a que foi imposta a mulher durante séculos 

possuíam uma relação intrínseca com a noção de poder: quem 

controlava o poder (em todas as suas esferas) tinha o direito 

de representar os “outros” que estavam à margem, a 

                                                           
1 Capacidade de as mulheres designarem a si próprias, para tal há o rechaço às definições 
masculinas para o termo “mulher”. Para Femenías, “La posibilidad de encontrar un lugar 
propio como individuo depende en buena medida de la posibilidad real de la 
autodesignación” (2013, p.74). 
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heterodesignação. Ao fazer essa inter-relação, as teóricas 

perceberam que as representações das figuras femininas eram 

impostas e disseminadas por práticas culturais e discursivas e 

estavam relacionadas às pressões políticas, econômicas, 

religiosas e sociais que transmitiam atitudes, qualidades e 

identidades como inerentes à natureza de homens e 

mulheres. Em outras palavras, o sujeito-mulher era 

discursivamente construído, inferiorizado, naturalizado e 

excluído pelo sistema de poder patriarcal que dizia 

representá-lo. Como consequência dessas reflexões, 

compreendeu-se que o conceito “mulher” era uma construção 

inferiorizante da sociedade hegemônica patriarcal, e, como 

tal, capaz de ser desarticulado, revertido, modificado a partir 

do conjunto de vetores do poder que o determinava: 

De tal modo considero que la organización de 
la diferencia sexual obedece a complejos 
factores sociales, culturales, históricos, 
económicos y políticos que en absoluto 
pueden reducirse a una visión determinista de 
signo biologista de la diferencia de género. 
Tampoco puede contemplarse como elemento 
sectorial aislado de dinámicas socioculturales 
propias de una sociedad determinada. 
Representa, al contrario, una construcción 
social y cultural que se forma a partir de un 
complejo entramado de roles, expectativas, 
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marcos sociales, formas de sociabilidad y 
procesos de socialización. (NASH, 2001, p.24) 

Ao articular questão de gênero à literatura, as 

escritoras consideraram fundamental em suas narrativas a 

revisão dos códigos culturais e sociais nos quais suas 

sociedades se organizavam e, consequentemente, uma 

revisão do próprio cânone literário. A literatura tornou-se, 

então, um instrumento de contestação do status quo, de 

conscientização do papel feminino na sociedade e do “ser” 

feminino. As escritoras passaram então a publicar narrativas 

que contestavam a visão hegemônica patriarcal que designava 

a mulher como um sujeito submisso ao homem, destinado 

apenas ao casamento e a cuidar da família. 

Luisa Valenzuela é uma das autoras contemporâneas 

que faz da literatura um instrumento para a revisão dos papéis 

femininos. Ela é considerada uma das escritoras mais 

importantes da Argentina atual. É autora de oito romances, 

dez livros de contos, dois livros de ensaios, duas antologias 

pessoais e uma memória erótica. Se há um tema constante em 

suas narrativas e ensaios é o que trata dos mecanismos do 

poder hegemônico patriarcal que oprime a mulher e a 

mantém excluída socialmente. Em suas narrativas há uma 

17



clara intenção de desafiar as estruturas do poder para dar voz 

às mulheres, desvelando o papel de subserviência imposta 

pelo masculino ao feminino. 

Sob essa perspectiva inserem-se os seis contos 

presentes em seu livro Simetrías, publicado pela primeira vez 

em 19932, e reunidos sob o título “Cuento de Hades”3. Os 

contos são relatos intertextuais que retomam os temas, os 

motivos e os personagens dos tradicionais contos de fadas de 

“Chapeuzinho Vermelho”, “Branca de Neve”, “Cinderela”, 

“Barba Azul”, “A Bela Adormecida”, “A princesa e o sapo” e “A 

princesa e a ervilha” para reescrevê-los sob outra perspectiva: 

a partir da autodesignação das personagens femininas, ou 

seja, de seus próprios pontos de vista e não mais de um 

narrador que “conta” as suas histórias. Ainda que a seleção 

                                                           
2 Para nossa análise, utilizamos a obra que reúne os contos completos de Valenzuela 
intitulada Cuentos completos y uno más (2007). 
3 A autora faz um jogo com a palavra fada em espanhol, que se escreve “Hada”. Assim, conto 
de Hades, remetendo a Hades, o Deus grego do reino da morte e, por conseguinte, do 
inferno. A simbologia da morte no título dos relatos pode ser entendida como um rito de 
passagem. Segundo Chevalier e Gheerbrant, “Todas as iniciações atravessam uma fase de 
morte, antes de abrir o acesso a uma vida nova. Nesse sentido ela tem um valor psicológico: 
ela liberta das forças negativas e regressivas, ela desmaterializa e libera as forças de ascensão 
do espírito [...] a morte em um nível é talvez a condição de uma vida superior em outro nível” 
(1996, p.621-622). Se tomarmos esse sentido explicitado pelos autores, então, “Cuentos de 
Hades” é a morte das personagens femininas dos contos de fadas clássicos, submissas ao 
masculino e a ascensão personagens com voz e direitos, como nos esclarece Valenzuela ao 
comentar sobre “Cuento de Hades”: “Poco tenían ya de hadas, las historias y bastante de 
rebeldía contra infiernos caseros” (2001, p.215). 
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abarque contos de fadas tão diferentes, um objetivo os une: a 

luta para desestabilizar as relações de poder, sejam elas 

linguísticas, sexuais e/ou sociopolíticas, construídas ao redor 

das mulheres e, assim, questionar a estrutura patriarcal que as 

invisibiliza como sujeitos com voz. Esse é justamente o 

objetivo deste trabalho: analisar o papel transgressor que 

desempenha a reescritura desses contos de fadas presentes 

em “Cuento de Hades”. Contudo, devido à limitação inerente 

ao espaço desse artigo, nossa análise se centrará nos dois 

contos que abre e encerra “Cuentos de Hades”, 

respectivamente: “Si esto es la vida, yo soy Caperucita Roja”, 

que reescreve o tradicional conto de Chapeuzinho Vermelho, 

e “La llave”, que reescreve o conto “Barba Azul”. 

Valenzuela, em um ensaio escrito anos mais tarde da 

publicação de “Cuentos de Hades”, intitulado “Ventanas de 

hadas” (2001), deixa claro que o motivo que a levou a 

reescrever tais contos de fadas foi a insatisfação com a 

interpretação simplista das mensagens e sentidos que 

geralmente são atribuídos a esses contos, especialmente os 

que se atêm a análises psicanalíticas. Entretanto, para a 

autora, esse não foi o ponto que considerou mais 
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problemático nos contos de fadas, mas sim o modelo de 

conduta social que tais contos sugerem às meninas em uma 

leitura mais atenta deles: a supremacia do masculino sobre o 

feminino, criando uma atmosfera de subordinação feminina 

ao impor papéis e atitudes tradicionalmente aceitos como 

corretos pela sociedade patriarcal: 

Algo anda mal en el meollo de esos cuentos, 
pensé. Se supone que son historias ejemplares, 
“cautionary tales” como bien dicen los 
ingleses, destinados a preparar a los niños y 
sobre todo a las niñas para su ingreso en el 
mundo adulto. ¿Y qué les enseña a las niñas? 
Les enseña a nos apartarse del camino trillado, 
a no ser curiosas (cuando la curiosidad es la 
madre de todos los descubrimientos), a dejarse 
someter porque algún día vendrá el príncipe 
azul a rescatarlas, a esperar durante cien años 
el beso que despierta, en definitiva ser sumisas 
y depender del otro, generalmente masculino 
por cierto. (VALENZUELA, 2001, p.212) 

Ainda nesse ensaio, Valenzuela nos afirma que comparou 

as versões dos contos de fadas orais com as versões escritas, 

principalmente com as de Charles Perrault que alcançaram fama 

mundial, e percebeu que houve uma distorção nas histórias e 

nas mensagens originais em detrimento da figura feminina. Ao 

refletirmos sobre essa afirmação da autora, verificamos que as 

personagens femininas dos contos de fadas pertencem a dois 
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grupos. De um lado, as personagens boas que são mulheres 

submissas, dóceis, virtuosas, incapazes de se rebelarem contra a 

ordem estabelecida. Do outro, as personagens femininas más 

(geralmente as bruxas ou as madrastas) que não medem 

esforços para alcançar os objetivos propostos. Desse modo, as 

mulheres são categorizadas em dois papéis: as que obedecem às 

normas estabelecidas pela sociedade patriarcal e, logo, são 

consideradas “boas” e as que desobedecem e, por sua vez, são 

consideradas “más”. Os homens das narrativas não representam 

o mal (esse papel é representado exclusivamente pelas mulheres 

que desobedecem e são consideradas más). São os homens que 

mantêm o status quo ou que reestabelecem a ordem social 

rompida pela mulher, de modo que cabe às mulheres servirem 

de exemplos para as “condutas erradas” socialmente e aos 

homens “restabelecerem” a ordem social desobedecida. Logo, 

nos contos de fadas, para serem felizes, as mulheres devem se 

sujeitar às ordens masculinas ou a imposições exteriores (as 

fadas madrinhas, por exemplo) que lhes guiarão ao homem 

(sempre o homem!) forte e seguro que representa a salvação e a 

felicidade (quase sempre um príncipe encantado). Ao 

compreender esses estereótipos de gênero, Valenzuela 

reescreve os contos de fadas tradicionais, pois acredita que eles 
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possuem um significado oculto e que foi encoberto pelo 

patriarcalismo. Assim, ao revelar esses significados, a reescritura 

dos contos tradicionais proporciona um novo modelo de mulher, 

livre dos estereótipos e da subjugação masculina: 

Estuve tentada de investigar a fondo y analizar 
cómo se distorsionaron los primitivos cuentos 
orales cuando cayeron en manos de ese magno 
representante del patriarcado, Charles 
Perrault. Analizar todo lo que va de la fluctante 
y creativa oralidad – que tanto defendieron los 
griegos y tan bien presentaron las mujeres de 
otras culturas - al estratificado poder de la 
escrita […] a partir de ahí emprendí la aventura 
de devolver los cuentos más clásicos de 
Perrault no a su tiempo pero sí a lo que pienso 
fue la intención original de las viejas narradora 
orales. Ejemplos de libertad en lugar de 
llamados al sometimiento. (VALENZUELA, 
2001, p.214-215) 

A autora, em uma entrevista a Gwendolyn Díaz, 

acrescenta que esses contos, antes de serem reescritos de 

forma moralista por Perrault para “paralisar” a mulher, foram 

“em el principio de los tiempos contados por las mujeres a las 

niñas, como cuentos iniciáticos, como historias ejemplares” 

(1996, p.48). É justamente esse caráter de histórias 

exemplares que a autora resgata na voz das próprias 

personagens. São as personagens femininas que contam as 

suas histórias. 
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O primeiro conto intitulado “Si esto es la vida, yo soy 

Caperucita Roja” deixa bem clara a visão de que a viagem de 

Chapeuzinho Vermelho da casa da mãe à casa da avó é uma 

passagem da personagem de menina à mulher. Tal motivo 

leva o conto a ter apenas as personagens femininas – mãe, 

menina e avó – e a excluir as personagens masculinas: “si 

alguien dice que hay um leñador no debemos creerle. La 

presencia del leñador es pura interpretación moderna” 

(VALENZUELA, 2007, p.52). Essa ausência da personagem 

masculina do lenhador no conto nos leva a refletir que é para 

sinalizar que a história ocorre em uma sociedade matriarcal, já 

que o patriarcalismo limita as possibilidades de 

desenvolvimento da mulher. Logo, na viagem iniciática de 

Chapeuzinho Vermelho não cabe a figura do lenhador que 

apenas a tolherá socialmente. 

No ponto de partida da viagem está a mãe que lhe 

manda à casa da avó, mesmo sabendo dos perigos que aguarda a 

menina ao longo do caminho. Tal constatação de que o caminho 

é repleto de perigos faz com que Chapeuzinho Vermelho se 

questione do porquê a mãe lhe envia sozinha por esse caminho: 

“¿Por qué me mandó al bosque entonces? ¿Por qué es inevitable 
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el camino que conduce a la abuela?” (VALENZUELA, 2007, p.52). 

No ponto de chegada está a casa da avó, aonde deve chegar 

“para cumplir su destino de ser depositada a los pies de la 

abuela” (2007, p.51). Ao longo do caminho, Chapeuzinho 

Vermelho encontra os perigos que deve enfrentar, que podem 

ser entendidos como os seus desejos sexuais – a passagem de 

menina à mulher –, já que esses perigos estão relacionados ao 

encontro com os homens/lobos ao longo do caminho: “Hay 

frutas tentadoras en estas latitudes. Muchas al alcance de la 

mano. Hay hombre como frutas: los hay dulces, sabrosos, 

jugosos, urticantes. Es cuestión de irlos probando de a poquito” 

(2007, p.52). Acrescenta, também, que na floresta há outros 

animais além do lobo, fazendo clara menção à presença de 

homens no bosque: “Hay bípedes implumes muy sabrosos, otros 

que prometen ser sabrosos y después resultan amargos o 

indigestos. Hay algunos que me dejan con hambre” (2007, p.55). 

Nessa viagem iniciática, cujas passagens abrangem os 

três estágios da vida feminina – a menina Chapeuzinho 

Vermelho, a mulher representada pela mãe e a maturidade 

representada pela avó –, Chapeuzinho Vermelho sabe que há 

perigos, mas é por meio deles que aprenderá a escolher, a 
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fazer o seu próprio caminho como fizeram a mãe e a avó antes 

dela. Ambas não necessitaram de uma figura masculina para a 

protegerem. Sua avó foi capaz de construir “su choza de la 

propia mano” (VALENZUELA, 2007, p.52), mostrando sua 

independência com relação ao masculino. Ao longo do 

caminho percorrido entre a casa da mãe e a da avó, a menina 

vai se transformando. Lembremos que aquele que parte em 

uma viagem, nunca é o mesmo que regressa. Assim que, no 

meio da jornada, encontra um espelho (em uma clara 

referência ao conto de Branca de Neve) e o utiliza para ver o 

seu reflexo, mas o que vê não é o seu rosto, mas o reflexo do 

rosto de sua própria mãe. Tal imagem é a compreensão de 

que o seu caminho é o mesmo já percorrido pelas outras 

mulheres antes dela: “Me reí, se rió, nos reímos, me reí de 

este lado y del otro lado del espejo, todo pareció más libre, 

más liviano” (2007, p.55). O reflexo no espelho demonstra o 

que percebemos no final do conto, quando Chapeuzinho 

Vermelho devora e, ao mesmo tempo, é devorada pela avó, 

que cada uma das mulheres acaba compondo o sujeito 

Mulher. Por isso, todas as vozes da narração se entrelaçam no 

conto, pois todas as mulheres são apenas uma só Mulher. A 

viagem que faz a menina é a que fará cada uma das mulheres 
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em seu processo de crescimento e aprendizagem. O destino 

da viagem, a casa da avó, é também o de regresso, já que a 

avó-lobo devora a menina-mãe-lobo. Assim, a matéria retorna 

à origem. O círculo se fecha. A menina se entrega para ser 

devorada em um ato de reconhecimento de que todas são 

apenas uma: “la reconosco, ló reconozco, me reconozco. Y la 

boca traga y por fin somos una. Calientita” (2007, p.57). 

Nessa jornada de aprendizagem, Chapeuzinho Vermelho 

tem uma atitude ambivalente, algumas vezes tem medo do lobo; 

em outras, o desdenha, o afugenta ou apenas o atrai: “A veces 

para tentarlo me pongo piel de oveja. A veces me lo acerco a 

propósito y lo azuzo” (VALENZUELA, 2007, p.53). Contudo, não 

espera pacientemente que outras pessoas lhes digam o caminho 

que deve seguir e tampouco se resigna a pensar que não há 

outro caminho que possa seguir e que deve ir apenas por esse ou 

aquele. Nessa jornada, ela própria traça o seu destino. Possui o 

poder de escolher por si própria os diversos caminhos a seguir e 

que experiências ela deve preservar para o seu amadurecimento, 

assim como fizeram a mãe e a avó ao percorrerem o mesmo 

bosque no qual se encontrava: 

No tengo apuro por y encontrar respuestas, 
si las hay. Que espere la vieja; y vos, madre, 
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discúlpame. Tu misión la cumplo, pero a mi 
propio paso. Eso sí, no he abandonado la 
canasta ni por un instante. Sigo cargando tus 
vituallas enriquecidas por las que le fui 
añadiendo en el camino, de mi propia 
cosecha. Y ya que estamos, decíme, madre: 
la abuela ¿a su vez te mandó para allá, al 
lugar desde dónde zarpé? ¿Siempre 
tendremos que recorrer al bosque de una 
punta a otra? Para eso más vale que nos 
coma el lobo en el camino.”. (VALENZUELA, 
2007, p.55-56 – grifo da autora) 

O conto questiona e problematiza também a moral 

sexual burguesa. A personagem, além dos perigos pelo 

caminho, encontra também o prazer físico (lembremos que o 

prazer físico durante séculos foi negado à mulher). Essa 

Chapeuzinho Vermelho já não é mais o objeto de prazer 

explorado pela sociedade patriarcal, ao contrário, no conto é 

ela que explora aos homens para satisfazer os seus próprios 

desejos. No conto, Valenzuela inverte os papéis de subjugação 

sexual entre homens e mulheres e dá à mulher a liberdade 

sexual tão reprimida na sociedade patriarcal: “A veces con tal 

de no sentirlo [al lobo] duermo com el primer hombre que se 

me cruza, cualquier desconocido que me parezca sabroso” 

(VALENZUELA, 2007, p.54). 

No conto “La llave”, que finaliza o volume “Cuento de 

Hades”, também podemos encontrar a noção da viagem 
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iniciática, na qual as mulheres são “guiadas” por uma 

palestrante a se des-cobrirem-se, ou seja, a retirarem a 

máscara que o masculino lhes impõe e revelarem os seus 

verdadeiros “rostos”, isto é, suas identidades. O conto é uma 

desconstrução do conto “Barba Azul”, de Perrault, no qual a 

personagem feminina é quase morta pelo marido – Barba Azul 

– por sua curiosidade, característica estereotipicamente 

feminina. Vale ressaltar que a sociedade patriarcal vê a 

curiosidade feminina como um defeito, desde a primeira 

figura feminina, Eva, que, segundo as versões androcêntricas 

da Bíblia, por curiosidade, desobedeceu a Deus e conduziu 

toda a humanidade ao pecado. Na releitura de Valenzuela, a 

curiosidade não é um defeito, mas uma qualidade que 

mantém viva a personagem. A curiosidade é ressignificada, 

agora, no conto, como uma virtude feminina: 

Uno muere mil muertes. Yo sin ir más lejos, 
muero casi cotidianamente, pero reconozco 
que si estoy acá para contar el cuento (o para 
que el cuento sea contado) se lo debo a 
aquello por lo cual tantas veces he sido y 
todavía soy condenada. Confieso que me salvé 
gracias a esa virtud, como aprendí a llamarla 
aunque todos la llamaban feo vicio, y gracias a 
cierta capacidad deductiva que me permite ver 
a través de las trampas y hasta transmitir lo 
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visto, lo comprendido. (VALENZUELA, 2007, 
p.78 – grifo da autora) 

O conto é narrado pela própria esposa do personagem 

– sem nome no conto original e tampouco no de Valenzuela –, 

que, ao escapar da morte e de Barba Azul, começa a ministrar 

palestras para as mulheres, incentivando-as a serem curiosas. 

Dessa maneira, desconstrói a ideia de que a curiosidade é um 

defeito. A personagem informa às demais mulheres que 

assistem às palestras que esse é um traço positivo nelas e que 

não deve ser negado e tampouco menosprezado. No final das 

palestras, entrega às participantes um molho de chaves 

imaginário, no qual há uma pequena chave de ouro (alusão à 

chave existente no conto original e que a esposa de Barba Azul 

estava proibida de usar), informando que essa deve ser usada 

para abrir as portas proibidas de seus medos-desejos, como 

ela própria fez. Assim, a chave é uma metáfora. As portas 

fechadas pelo masculino devem ser abertas pelas mulheres. 

Elas não devem aceitar que seus desejos sejam “trancados” 

pelo masculino. Elas devem abrir cada porta fechada de seus 

desejos para poderem ser quem realmente querem. 

Como na viagem iniciática de Chapeuzinho Vermelho, a 

narradora convida as participantes a entrarem no quarto 
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escuro de seus medos-desejos para poderem alcançar a 

liberdade. Contudo, no conto fica claro que a mulher que 

empreender pelo caminho de “abrir suas portas trancadas” 

não terá ajuda exterior (fadas madrinhas ou príncipes 

encantados), apenas a ajuda de si própria e a possibilidade de 

cada uma mudar a si mesma. 

Com a metáfora da chave, a narradora exemplifica que 

há na sociedade dois tipos de pessoas, os dominados e os 

dominadores. Essa classificação está nitidamente marcada 

pelas questões de gêneros, pois os dominadores são os 

homens e as dominadas as mulheres. Tal metáfora também 

está explícita no conto “Barba Azul” original. No conto 

original, a mulher é sempre a dominada. Primeiro, pelo 

marido “Barba Azul” e, depois, pelos irmãos que a salva. A 

chave nos contos marca o poder masculino sobre as mulheres 

e o seu uso pelas personagens femininas dos contos de 

Perrault e de Valenzuela representa a negação desse poder 

sobre elas. Contudo, a narradora percebe que algumas 

mulheres nem tentam usar essa chave, pois aceitam a 

opressão masculina sobre elas como uma atitude normal. 

Outras a usam, mas tentam, como a personagem o fez quando 
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estava casada com Barba Azul, lavar a marca de sangue que 

ficou na chave, como forma de fingir obediência à ordem dada 

e encobrir a transgressão por medo de serem repreendidas: 

Yo traté de limpiar la llavecita de oro que con 
tantos reparos me había sido encomendada, 
todas las mujeres que he encontrado hasta 
ahora en mis talleres han hecho también lo 
imposible por lavarla, tratando de ocultar su 
transgresión. […] No usar esta llave... aunque 
ellas saben que si, que conviene usarla. Pero 
nunca están dispuestas a pagar el precio. Y 
tratan a su vez de limpiar su llavecita de oro, o 
de perderla, niegan el haberla usado tratan de 
ocultármela por miedo a las represalias. 
(VALENZUELA, 2007, p.81-82) 

Se a desobediência no conto original de Perrault é 

castigada, no conto de Valenzuela é valorizada. Ter a chave 

manchada é uma alusão à tentativa das mulheres de abrirem 

as portas proibidas para elas na sociedade em que vivem. A 

personagem acredita que justamente por esse motivo se 

salvou da opressão masculina e deve, então, ajudar outras 

mulheres a se salvarem também: “me salvé, quizás, para 

salvarlas un poquito a todas” (VALENZUELA, 2007, p.79). Abrir 

as portas fechadas é libertar-se dos grilhões do patriarcalismo 

e recuperar a voz e a própria identidade: 

Pero hay que reconocer que empecé con 
suerte, a pesar de aquello que llegó a ser 
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llamado mi defecto por culpa de un tal Perrault 
– que en paz descanse –, el primero en 
narrarme. Ahora me narro sola. (VALENZUELA, 
2007, p.54 – grifo da autora) 

O conto mostra como as mulheres podem passar da 

heterodesignação que lhes determinam como elas devem se 

comportar socialmente para a autodesignação. Possuir a 

chave possibilita à mulher abrir as portas fechadas, escolher o 

seu caminho e fazer as suas escolhas, sem temor de estar 

desobedecendo aos papéis sociais impostos para elas. 

No final do conto “La llave”, a narradora menciona que 

há uma mulher diferente no grupo, que leva um lenço branco 

na cabeça e que mostrou serenamente a chave manchada de 

sangue, sem medo, marcando a sua desobediência aos 

padrões estabelecidos na sociedade e libertando-se dos 

grilhões de poder sobre ela: “Levanta en alto el brazo como 

um mástil y en su mano la sangre de su llave luce más 

reluciente que la propia llave” (VALENZUELA, 2007, p.82). 

Nesse momento, a personagem que mostra a chave toma voz 

na narrativa: “Acá hay muchas como yo, algunos todavía nos 

llaman de locas aunque está demostrado que los locos son 

ellos, dice la mujer de pañuelo blanco en la cabeza” (2007, 

p.82). Por meio da insubordinação da mulher de Barba Azul, 
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em um espaço privado, o conto nos conduz à insubordinação 

feminina ao poder masculino no espaço público: a mulher de 

lenço branco na cabeça e outras iguais a ela são as avós da 

Plaza de Mayo, em Buenos Aires, que todo domingo se 

reuniam para denunciar o desaparecimento de seus filhos e 

netos pela ditadura. O conto sintetiza a distinção que 

desempenhou a dicotomia público/privado no discurso 

feminista do final do século passado – “o pessoal é o político” 

– para construir a argumentação pela libertação das mulheres 

(CHANTER, 2011, p.28). 

Luisa Valenzuela inicia “Cuento de Hades” com o conto 

“Chapeuzinho Vermelho” e termina com o conto “La llave” 

com a mulher de lenço branco. A menina que percorre o 

caminho de sua viagem iniciática e que veste o capuz 

vermelho cresceu e no conto “La llave” tomou as rédeas de 

sua própria vida, sem medo da repressão machista. A viagem 

pelo bosque valeu a pena, pois ela conseguiu liberar-se da 

opressão masculina. 

Nos contos de fadas de Valenzuela, as protagonistas 

femininas não são figuras estáticas ou passivas como as 

encontradas nos contos tradicionais de Perrault, mas se 
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autoafirmam na resistência de um feminismo que emerge 

como uma força de transformação. Assim, questionam a 

identidade homogeneizante preestabelecida para elas pela 

sociedade patriarcal e reconstroem outra, na qual se veem 

como sujeitos com voz e poder. 

Desse modo, as releituras dos contos propostas por 

Valenzuela questionam o maniqueísmo dos contos de fadas 

tradicionais que excluem a mulher como parte integrante da 

sociedade e perpetuam a dominação masculina sobre a 

feminina. “Cuentos de Hades” problematiza a questão do gênero 

e a da identidade feminina, dando voz e poder às personagens 

femininas dos contos de fadas por tantos séculos silenciadas. 
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UM BREVE PANORAMA DO CORPO NAS DISTOPIAS 

JUVENIS: TENDÊNCIAS E FUNÇÕES 

Cássia Farias 

1984, de George Orwell, tem início com o protagonista 

entrando em um prédio dilapidado onde uma imagem 

ameaçadora do Grande Irmão ocupa lugar de destaque. Esse 

começo revela ao leitor o que esperar da narrativa: uma 

sociedade que se encontra sob vigilância constante e onde as 

condições de vida são precárias. Esses elementos são 

comumente encontrados em distopias, gênero ao qual 

pertence o romance de Orwell, e que se caracteriza por 

representar sociedades não existentes “localizadas em um 

espaço-tempo que o autor intenciona que seja percebido por 

um leitor contemporâneo como consideravelmente pior do 

que a sociedade em que aquele leitor vive” (SARGENT, 1994, 

p.9 – tradução livre). Com as mudanças sócio-históricas, o 

gênero foi evoluindo e se diversificando, mas a cena de 

abertura de 1984 traz ainda outro elemento que recebe 

destaque em narrativas desse tipo: a primeira informação que 

temos sobre o protagonista, fora o seu nome, Winston Smith, 

é que ele “tinha trinta e nove anos e uma variz ulcerada” 
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(ORWELL, 1978, p.7). Antes de sabermos quem ele é, 

conhecemos seu corpo. 

A leitura de obras distópicas revela que, em muitas 

delas, o corpo do protagonista é um elemento central para a 

construção das sociedades opressoras que retratam. Em maior 

ou menor escala, ele muitas vezes parece transmitir uma 

mensagem ao leitor, algo que pode ser percebido ao longo da 

história do gênero. Baseado nessa observação, este trabalho 

pretende, partindo das distopias clássicas, discutir a forma 

como o corpo é abordado nas distopias juvenis, mostrando 

suas funções e suas implicações para a identidade desses 

indivíduos. De especial interesse para a análise que será 

desenvolvida são as séries Jogos Vorazes (2008-2010), de 

Suzanne Collins, Starters (2012-2013), de Lissa Price, e o livro 

Feios (2005), de Scott Westerfeld. 

Não é difícil imaginar os motivos para o foco no corpo. 

Ao representar uma sociedade pior do que a da realidade, as 

distopias têm por objetivo fazer uma crítica ao momento 

histórico em que foram escritas. É natural, então, que o corpo 

seja parte importante desses esforços, visto que é através dele 

que experimentamos a realidade. Não só o corpo funciona 
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como nosso referencial, como é também o responsável por 

mediar nossa relação com os outros – assim como Winston, 

nossos corpos são o que primeiro se assimila de nós pelos 

outros. O corpo é um veículo interessante para as distopias 

também por conta de seu caráter sensível, já que a 

experiência da realidade se dá de forma física, como pelo tato 

e outros sentidos. O corpo é capaz, ainda, de expressar essas 

sensações, através de gestos e ruídos diversos, e também 

pode deixar transparecer sentimentos e emoções, de onde se 

tira que há um potencial comunicativo no corpo. Temos, 

então, um corpo capaz de sofrer e exibir esse sofrimento, algo 

que pode ser de extrema valia na construção dos romances, 

visto que imagens de dor e de destruição de corpos sempre 

provocam uma reação em quem as observa (SONTAG, 2004), 

o que não é diferente em suas representações literárias. Além 

disso, as pressões da sociedade não se dão exclusivamente em 

um âmbito mental e intelectual, mas também físico. Isso se dá 

no âmbito daquilo que Foucault chama de biopolítica, que 

caracteriza as relações de poder e dominação na 

modernidade, e que através de tecnologias políticas investe 

“sobre o corpo, a saúde, as maneiras de se alimentar e de 

morar, as condições de vida, todo o espaço da existência” 
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(FOUCAULT, 1988, p.135), resultando em uma sociedade 

normalizadora. A vida se torna um objeto político, e, inserido 

nesse contexto, nosso corpo está constantemente em contato 

com forças que tentam moldá-lo e regulá-lo. Uma crítica às 

formas de controle e opressão pelas quais o indivíduo é 

subjugado não pode ignorar o papel da nossa corporeidade. E, 

dada a importância do nosso corpo para a percepção da 

realidade, não parece um exagero dizer que é através dele 

que a distopia vai se concretizar. 

Em muitos cenários distópicos, o corpo aparece em 

situações de sofrimento, mas é interessante notar que, 

normalmente, o que está sendo representado não é 

simplesmente a dor enquanto um espetáculo completo em si 

só – os ataques físicos parecem servir a um objetivo maior. É 

possível traçar um paralelo entre a dor nas distopias e as 

observações de Foucault em “O corpo dos condenados”. Ao 

relatar o fim dos suplícios em praça pública, o filósofo chama 

atenção para o fato de que o corpo ainda era, de certa forma, 

parte central dos novos meios de punição, mas que deixou de 

ser o seu alvo principal. 

o corpo encontra-se aí em posição de 
instrumento ou intermediário; qualquer 
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intervenção sobre ele pelo enclausuramento, 
pelo trabalho obrigatório visa privar o 
indivíduo de sua liberdade considerada ao 
mesmo tempo como um direito e como um 
bem. [...] O sofrimento físico, a dor do corpo 
não são mais os elementos constitutivos da 
pena. O castigo passou de uma arte das 
sensações insuportáveis a uma economia dos 
direitos suspensos. (FOUCAULT, 2013, p.16) 

O objetivo, então, seria afetar o íntimo desses sujeitos, 

e o corpo era atacado para atingir a alma: “[à] expiação que 

tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que atue, 

profundamente, sobre o coração, o intelecto, a vontade, as 

disposições” (FOUCALT, 2013, p.21). É possível dizer que, em 

certa medida, o castigo resultaria em fazer o indivíduo 

consciente de sua sujeição. 

É possível observar algo semelhante na forma como os 

governos atuam sobre os corpos nas distopias. Em alguns 

casos, isso se dá de modo literal: em Feios, todos os 

habitantes passam por uma cirurgia aos 16 anos, cujo 

propósito é deixar todos “bonitos”, em um processo que 

iguala a aparência de todos – mas as alterações corporais são 

apenas uma fachada para a implantação de um chip que faz 

uma espécie de lavagem cerebral, apagando a individualidade 

e as vontades dos sujeitos. Mesmo em casos em que as 
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personagens são de fato torturadas e agredidas, o sofrimento 

físico não parece ser o objetivo final. Em 1984, após listar uma 

série de abusos físicos cometidos contra Winston, o narrador 

afirma que “o propósito disto tudo era apenas humilhá-lo e 

destruir-lhe o poder de raciocínio e argumentação” (ORWELL, 

1978, p.225) e que, por fim, “[t]ornou-se apenas uma boca 

que dizia, uma mão que assinava, tudo quanto lhe fosse 

exigido” (1978, p.225). A tortura aqui não é um espetáculo, 

mas sim um ato privado que busca extirpar Winston de tudo 

que ele se tornou ao longo do romance. Nas palavras de 

O’Brien, “Serás oco. Havemos de te espremer, te deixar vazio, 

e então saberemos como te encher”4 (1978, p.238). É 

importante mencionar que a deterioração física e mental do 

personagem segue o mesmo ritmo, e seu corpo só vai dar sinal 

de melhoras quando ele começa a aceitar a ideologia do 

governo. Mas esse corpo, aparentemente saudável, carrega as 

marcas da tortura; é um novo corpo que simboliza um novo 

Winston, meio decadente, vivendo praticamente no 

automático e numa constante embriaguez. 

                                                           
4 No original, O’Brien diz: “we shall fill you with ourselves” (ORWELL, 2003, p.293); em 
tradução livre: “nós te encheremos com nós mesmos”. O trecho em inglês não só é mais 
impactante, como dá uma dimensão maior do risco que se corre, na sociedade representada 
em 1984, de se ter sua identidade única substituída por uma coletividade que apaga as 
diferenças e as vontades, igualando a todos. 
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O corpo do outro também pode ser usado com 

objetivos semelhantes, como é o caso da cena do açoitamento 

de Gale, esse sim um evento público que ocorre em Em 

chamas (2009), segundo volume de Jogos Vorazes. O que essa 

cena marca na narrativa é o início de um controle mais intenso 

e repressivo dos cidadãos do distrito 12, que viviam um 

contexto menos opressor, mas sua importância maior está no 

efeito que tem sobre Katniss, a protagonista do romance. A 

cena do chicoteamento não é descrita, pois quando Katniss 

chega ao local encontra o personagem já inconsciente e ela 

apenas vê que ele está amarrado e que “[o] que antes eram 

suas costas é agora um pedaço de carne viva e 

ensanguentada” (COLLINS, 2011, p.116). Curiosamente, o 

único golpe que vemos ser desferido é contra a própria 

menina, que se colocou entre Gale e o pacificador que estava 

aplicando a punição, e que acaba deixando uma ferida que 

pode ser vista como uma representação física do impacto 

emocional que esse evento tem sobre a protagonista. Katniss 

é atingida no olho, e um dos resultados do açoitamento é que 

ela muda alguns posicionamentos e sua percepção em relação 

ao jogo em que se envolveu com a Capital – e aqui temos um 

caso do uso do corpo como uma espécie de metáfora, já que 
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isso só ocorre depois que seu olho desincha e começa a 

melhorar, e esse olho que sara aponta para um 

esclarecimento da visão de Katniss. Os exemplos parecem 

apontar que, no âmbito das distopias, as empreitadas contra o 

corpo devem ser lidas como um ataque à identidade e à 

individualidade dos sujeitos. 

Como dito anteriormente, o corpo media a relação do 

sujeito com o mundo, sendo sempre afetado pelo meio em 

que se encontra. Nesse sentido, em muitas narrativas, parece 

ocorrer uma revolta involuntária do corpo, que deixa 

transparecer (para o leitor, e às vezes para as personagens) os 

problemas daquela sociedade. O resultado é uma espécie de 

condenação moral via o sofrimento do corpo. Vale mencionar 

que uma das formas de identificar se uma obra é ou não uma 

distopia é através da “identificação que o leitor é convidado a 

sentir com o protagonista/narrador[, j]á que é o protagonista 

que vive a sua sociedade como distópica” (VARSAM, 2003, 

p.205 – tradução livre). O corpo não só vive como também 

revela uma sociedade enquanto distópica, e, dessa forma, 

pode ser visto como um elemento importante desse processo 

de identificação leitor-personagem, já que, ao ver os efeitos 
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das forças distópicas nesses corpos, o leitor percebe que 

existe algo de errado nesse mundo. 

O que acontece frequentemente em distopias é que o 

corpo, ou mais especificamente o estado em que ele se encontra 

devido às privações por que passa, revela a precariedade das 

condições de vida e da vida em si. Em 1984, o corpo debilitado de 

Winston é descrito como pequeno, frágil e incapaz de fazer 

movimentos simples, como se abaixar, sem ter uma crise de tosse. 

Do mesmo modo, todos os corpos ao seu redor parecem ter 

algum tipo de problema: a vizinha tem poeira grudada nas pregas 

do rosto e ele diz que um de seus colegas de trabalho “parecia um 

besouro” (ORWELL, 1978, p.59). O que os corpos indicam é uma 

desumanização desses indivíduos, o que parece diretamente 

relacionado às restrições a que são submetidos, como o 

racionamento de comida, e o controle total por parte do partido 

de todos os aspectos da vida das personagens, que é 

constantemente vigiada. 

No começo do romance temos também um momento 

de transgressão de Winston, quando ele escreve pela primeira 

vez no diário. É um ato difícil, tanto pela falta de prática com a 

escrita manual quanto pelo esforço psicológico que ele 
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demanda, e ao longo da escrita o protagonista sente um 

tremor nas entranhas e sua variz coça. Essa reação 

(literalmente) visceral a um ato que para nós é tão corriqueiro 

enfatiza o tormento interno que a ação gera no personagem e 

aponta, junto às divagações de Winston sobre o passado, o 

quanto aquele estado não é natural ao homem – o que fica 

ainda mais evidente quando o protagonista chama atenção 

para o fato de que ninguém de seu meio parece se encaixar no 

padrão de corpo ideal estabelecido pelo partido. 

Mesmo em algumas distopias onde o corpo não parece 

ter tanto destaque, ou ao menos não é colocado como alvo 

principal do controle, como em Farenheit 451, é possível achar 

momentos em que ele nos ajuda a ter uma percepção melhor 

daquele mundo. Uma cena que chama particular atenção é a 

overdose de Mildred. Quando Montag a encontra, seu corpo 

nem mesmo parece humano: “Duas pedras-da-lua olharam 

para ele à luz de sua pequena chama manual; duas pálidas 

pedras-da-lua enterradas num regato de água clara sobre o 

qual a vida do mundo corria, sem tocá-las” (BRADBURY, 2012, 

p.31). Após chamar a emergência, o bombeiro descobre que 

esse tipo de acidente é tão comum que não é mais atendido 
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por médicos, mas sim por uma máquina operada por técnicos 

que, ao que tudo indica, não têm nenhuma formação 

específica em saúde. Há um descaso com esse corpo, e uma 

banalização dessa vida que choca Montag, porém o mais 

assustador é a reação de Mildred no dia seguinte. Tal como os 

técnicos alertaram, Mildred acorda com fome, o que a deixa 

confusa, visto que ela não tem nenhuma memória do que 

aconteceu – e mesmo quando Montag a informa do ocorrido, 

ela nega e diz que jamais atentaria contra a própria vida, 

preferindo acreditar que apenas bebeu em excesso no dia 

anterior. O procedimento, descrito como sendo 

extremamente invasivo, deixou nela apenas um leve 

desconforto, e é possível ler esse corpo que não tem a 

capacidade de se perceber invadido como mais um reflexo da 

alienação e desconexão que caracterizam os indivíduos dessa 

sociedade, não apenas da realidade, mas de si mesmos. 

Nas distopias juvenis, o corpo também tem a função de 

alertar o leitor sobre a perversidade do mundo retratado. Na 

série Jogos Vorazes, a sujeira, as doenças e a fome – que 

quase ocasionou a morte da protagonista na infância – são 

elementos constantes, bem como o desamparo geral da 
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população. Apesar de Katniss não se deter em descrições 

muito detalhadas da miséria ao seu redor, muitos de seus 

pensamentos e lembranças expõem as condições precárias 

das pessoas a seu redor, como quando revela que algumas 

meninas eram levadas à prostituição pela pobreza ou que uma 

das formas de conseguir alimentos era aumentar o número de 

entradas de seu nome na colheita, sorteio anual que escolhia 

os tributos para lutar até a morte nas arenas dos jogos vorazes 

– duas formas de vender o próprio corpo. 

Algo semelhante acontece na série Starters, em que 

uma parcela da população vive praticamente na 

clandestinidade. Por conta de uma infecção, praticamente 

todos os adultos morreram, sobrando apenas a parcela da 

população que tinha imunização prioritária, os starters 

(crianças e adolescentes) e os enders (idosos, em sua maioria 

com mais de cem anos). Proibidos de ter empregos, os starters 

sem família devem viver sob a tutela do governo, sendo 

sujeitos a trabalhos forçados em condições deploráveis, em 

um local que se assemelha a uma prisão, e levando vidas 

praticamente dispensáveis. Os jovens que conseguem se 

manter longe dessas instituições têm algum semblante de 
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liberdade, mas não levam vidas melhores, pois passam fome e 

vivem com medo da violência, seja ela de grupos rivais ou do 

governo. Callie, a protagonista, nos informa que dorme 

sempre com suas roupas e se revela cansada de sempre ter 

que estar pronta para “fugir ou lutar” (PRICE, 2012, p.29), e 

essa precaução se revela realmente necessária, visto que, 

pouco depois dessa revelação, acontece uma evacuação 

forçada do prédio em que vive, que acorda a menina no meio 

da noite. É então que temos a primeira amostra de como 

esses jovens são tratados: 

– Ele está aqui! – chamou a voz do outro 
inspetor. 

Logo depois, o som que causou arrepios em 
nossas espinhas. Um estalido eletrônico, 
seguido por um arco eletrônico, ecoou em 
meio ao frio da noite. 

Zip Taser. 

Gritos agonizantes soaram após o estalido. Eles 
nos abalaram profundamente, fazendo com 
que nossos dentes doessem e causando a 
mesma dor em nossas almas. [...] 

[...] Um garoto estava deitado no chão, com o 
rosto virado para baixo. Seus gritos estavam se 
transformando em gemidos. 

[...] A lateral de seu pescoço estava enegrecida, 
queimada pelo disparo do Zip Taser. Isso 
sempre acontecia quando a arma era 
disparada muito perto da vítima, ou se 
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estivesse ajustada para disparar a carga 
máxima. Eles faziam isso de propósito, para 
nos marcar. [...] 

Era como se houvessem capturado um animal. 
(PRICE, 2012, p.38-39) 

Temos aqui não apenas uma cena de crueldade, mas, 

novamente, a desumanização desses sujeitos, marcados tal 

como animais. É possível ver, também, de maneira clara, a 

questão da identificação: o sofrimento do menino é intensificado 

pelo fato de que a protagonista parece sentir uma parcela da dor 

dele, reagindo fisicamente ao que testemunha, o que funciona 

como um convite para que o leitor também se identifique com 

esse sujeito e questione o ato. 

Em Starters, temos novamente indivíduos que se veem 

compelidos a vender seus corpos, ou, no caso, alugá-los. O 

enredo do primeiro livro tem início quando Callie vai até a 

empresa Prime Destinations, que paga starters sem família 

para alugarem seus corpos a enders que querem experimentar 

novamente a juventude. Mas a existência desse negócio é, a 

princípio, apenas o extremo de um contexto em que esses 

corpos parecem não ter o direito de existir. 

As sociedades das distopias citadas até agora exercem 

o controle através da opressão, o que remete à ideia de 
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corpos dóceis de Foucault. Em muitas dessas narrativas, o 

enredo vai se iniciar justamente quando um indivíduo se 

recusa a ser um corpo dócil e a seguir o que as forças 

distópicas impõem. Sobre as relações entre o poder e o corpo, 

Foucault afirma: 

O domínio, a consciência de seu próprio corpo 
só puderam ser adquiridos pelo efeito do 
investimento do corpo pelo poder: a ginástica, 
os exercícios, o desenvolvimento muscular, a 
nudez, a exaltação do belo corpo... tudo isto 
conduz ao desejo de seu próprio corpo através 
de um trabalho insistente, obstinado, 
meticuloso, que o poder exerceu sobre o corpo 
das crianças, dos soldados, sobre o corpo 
sadio. Mas, a partir do momento em que o 
poder produziu este efeito, como 
conseqüência [sic] direta de suas conquistas, 
emerge inevitavelmente a reivindicação de seu 
próprio corpo contra o poder [...]. E, assim, o 
que tornava forte o poder passa a ser aquilo 
por que ele é atacado... O poder penetrou no 
corpo, encontra-se exposto no próprio corpo. 
(2009, p.146) 

De fato, nas distopias, os indivíduos e os detentores do 

poder lutam pelo controle do corpo. Temos então, nessas 

obras, várias tentativas de reaver o domínio sobre o próprio 

corpo, e o que se pode observar é que, muitas vezes, os atos 

de resistência são atos físicos. Em 1984, temos um exemplo 

disso no relacionamento entre Winston e Julia, em que o 
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aspecto físico é um elemento importante da conexão entre 

eles. Quando os dois se encontram pela primeira vez, 

Winston, a princípio, descobre-se incapaz de se deitar com a 

moça, e seu desejo parecia ter sido sufocado pelo medo que a 

beleza dela provocou (ORWELL, 1978, p.114). Isso porque se 

tratava de um gesto já esquecido por ele, e oficialmente 

desencorajado pelo Estado – a própria Julia fazia parte da liga 

antissexo –, a ponto de se tornar algo estranho, cuja mera 

possibilidade o deixava sem reação. Somente após descobrir 

que a moça, apesar das aparências, usava o sexo como uma 

forma de subversão e que, ainda por cima, sentia um prazer 

genuíno no ato, é que ele se torna capaz de dormir com ela. 

Antigamente, pensou ele, um homem olhava 
um corpo de uma mulher, via que era 
desejável e pronto. Mas agora não era possível 
ter amor puro, ou pura lascívia. Não havia mais 
emoção pura; estava tudo misturado ao ódio. 
A união fora uma batalha, o clímax uma vitória. 
Era um golpe desferido no Partido. Era um ato 
político. (ORWELL, 1978, p.119) 

A passagem deixa explícito que o sexo é um ato 

revolucionário, uma forma de retomar o próprio corpo e fazê-

lo reaprender a sentir. Fica claro, também, que o fato de ele 

ter se transformado num gesto de resistência significa que 

algo se perdeu nas relações humanas, já que isso coincide com 
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o fim das emoções puras – sendo o lado emocional parte 

fundamental do que nos faz humanos. 

O contato físico entre duas pessoas também aparece 

como revolucionário em Jogos Vorazes, nesse caso, na forma 

de um beijo. Após Gale ser chicoteado em praça pública, 

Katniss fica de vigia ao seu lado durante a noite e põe-se a 

pensar. Ao imaginar como seria se seus papéis fossem 

invertidos – se Gale tivesse ido para os jogos e tivesse 

precisado fingir estar apaixonado por outra garota para 

sobreviver, tal como Katniss fingiu estar apaixonada por Peeta 

–, conclui que eles pertencem um ao outro. Katniss passa a 

questionar sua covardia e egoísmo e percebe que é preciso 

parar de fugir: 

A vida no Distrito 12 não é de fato tão diferente 
da vida na arena. Em determinado ponto você 
precisa parar de correr, se virar e encarar quem 
quer que queira ver você morta. A coisa mais 
difícil é encontrar a coragem para fazer isso. Bom, 
não é difícil pra Gale. Ele é um rebelde nato. Eu 
sou a que faz planos de fuga. 

– Desculpa – sussurro. Curvo-me e o beijo. [...] 

– Pensei que uma hora dessas você já estaria 
longe – diz ele. 

Minhas escolhas são simples. Posso morrer como 
uma presa na floresta ou posso morrer aqui ao 
lado de Gale. (COLLINS, 2011, p.130-131) 
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A decisão de abandonar os planos de fuga e adotar 

uma posição mais ativa contra a Capital é marcada pelo beijo 

entre os dois, e esse gesto em si já é um ato de resistência: 

para todos os efeitos, Katniss estava prometida em casamento 

para Peeta e os sentimentos que nutria por Gale eram 

proibidos e constantemente reprimidos. O beijo, então, 

mesmo que ocorrendo em um contexto privado, é uma forma 

de mostrar que ela não se deixa conter (ou, pelo menos, não 

os seus sentimentos) pelas amarras da Capital. É interessante 

contrastar essa cena com os beijos que ela troca com Peeta no 

primeiro livro, quando os dois estavam dentro da arena. Todos 

ocorrem diante de câmeras e são uma encenação – a menina 

percebe que a demonstração de afeto entre eles resulta em 

presentes por parte de seu mentor e, se guiando por um 

diálogo imaginário que trava com ele em sua mente, joga com 

isso. Apenas um desses beijos pode ser considerado genuíno, 

que não por acaso é iniciado por Peeta, e capaz de fazê-la 

sentir, mas até ele é maculado pelo envolvimento da Capital. 

O mesmo gesto, então, pode representar submissão ou 

resistência, dependendo da intencionalidade. 
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Resistir não é um ato simples e pode exigir medidas 

extremas. Em Fahrenheit 451, os bombeiros vão até a casa de 

uma mulher de idade que se recusa a abandonar seus livros, 

mesmo quando eles começam a derramar querosene sobre as 

obras. Ainda tentam fazê-la sair, mas ela revela que tem um 

fósforo na mão, o qual eventualmente usa para iniciar o 

incêndio. Nesse momento, a mulher toma o controle sobre a 

própria vida, desafiando aqueles que achavam deter poder 

sobre ela ao mesmo tempo em que diminuíam seu direito de 

viver. Quando os bombeiros chegam a sua casa, a mulher cita 

para eles as últimas palavras de um mártir e, ao morrer de 

forma semelhante a ele, coloca-se no mesmo patamar, 

firmando seu lugar como representante de uma ideia. Ocorre 

aqui ainda uma identificação do corpo com aquilo que se quer 

proteger, os livros, que funcionam como símbolo concreto da 

cultura no romance. Essa aproximação entre os dois é 

intensificada pelo fato de que a resistência toma forma aqui 

na imolação espetacular do corpo, que é um espelho da 

queima espetacular dos livros. Há um fator de choque na cena 

maior do que se apenas os livros estivessem queimando, e é 

quase como se ficasse subentendido que, caso se destruam os 

livros, eventualmente vai se destruir também o que nos faz 
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humanos, aqui representado pelo corpo. No âmbito da 

narrativa, a morte traz a libertação derradeira, e é ao mesmo 

tempo uma mensagem de repúdio àquele sistema: um mundo 

sem livros é um mundo em que não vale a pena viver, e 

também aquele em que não é possível permanecer vivo. 

A liberdade é algo pelo qual vale a pena lutar, mesmo 

que para isso seja preciso colocar em jogo o seu corpo. Isso 

também pode ser observado em Feios, em que os 

adolescentes que desejam escapar da cirurgia devem fazer 

uma viagem longa e perigosa por lugares inóspitos para 

chegar ao lugar conhecido como Fumaça, um núcleo de 

resistência. Mas, considerando a ameaça original, esse parece 

ser um risco que vale a pena correr, se a recompensa é o 

controle total de si. 

Há um potencial para a resistência dentro de cada corpo. 

Não é à toa que muitas dessas sociedades distópicas praticam 

um controle excessivo não só da dimensão mental como da 

dimensão física do sujeito – o objetivo é justamente suprimir 

esse potencial. Esse controle acaba tendo como resultado, como 

é possível observar em diversas obras, o fato de que os corpos 

que não se conformam se tornam uma ameaça. 
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Esse elemento é bastante evidente em Admirável 

mundo novo (1932). No romance, o controle e a manipulação 

do corpo são levados ao extremo, e temos uma sociedade 

dividida em castas, onde as pessoas são criadas em 

laboratório e seus corpos são moldados para que se encaixem 

no padrão estabelecido para cada grupo, sendo perceptível 

desde o primeiro olhar onde pertence determinado indivíduo. 

Inserido nesse contexto, temos Bernard, um membro da 

classe dominante dos Alfas que, devido a uma falha no 

processo de sua criação, não tem a mesma aparência de seus 

iguais, sendo, por exemplo, mais baixo que a média. Essa 

diferença, porém, não o impede de desejar tudo aquilo a que 

sua posição lhe dá direito, mas é um motivo de desconforto e 

estranhamento para as pessoas ao seu redor, que têm 

dificuldade em associar o conceito de Alfa com a imagem com 

a qual se defrontam. Bernard difere não só no plano físico, 

mas também em suas ideias; sente ciúmes, por exemplo, algo 

que não existe em seu meio. É possível levantar a hipótese de 

que esse desvio de pensamento é consequência do seu corpo 

diferente, o que poderia indicar uma relação direta entre o 

controle do corpo e o controle da ideologia, ou de que o 

controle físico assegura a dominação ideológica. 
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A presença de um corpo que não se encaixa dá 

abertura para novos pensamentos, e para se indagar sobre 

a validade e confiabilidade do processo reprodutivo. O 

desconforto e o questionamento se intensificam com a 

introdução do selvagem John, com um corpo único, visto 

que é natural, e uma série de princípios morais que não 

pertencem à sociedade retratada no romance. Sua chegada 

dá início a um jogo em que os membros daquela sociedade 

tentam a todo custo fazê-lo se render aos costumes e 

hábitos dominantes, encaixar o seu corpo no sistema para 

que ele não gere uma ruptura, enquanto ele busca – com 

diferentes níveis de sucesso – resistir, como em suas 

sessões de flagelamento, por si só um ato de resistência, 

visto que essa sociedade é calcada no prazer do corpo e ele 

utiliza a dor como uma forma de conter seus impulsos e se 

punir. Esse embate, porém, gera uma série de tensões, das 

quais a única escapatória é a própria morte, e, tal qual 

ocorre em Fahrenheit 451, John comete suicídio como um 

último ato de resistência e liberdade. 

Em Feios também ocorre uma padronização dos corpos 

que é justificada, no âmbito da narrativa, como uma forma de 
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evitar os conflitos – como as diferentes formas de 

discriminação – que têm origem nas diferenças de aparência 

entre os seres humanos. Para o sistema funcionar, é 

necessário que os sujeitos acreditem nessa lógica, e 

ativamente queiram passar pela cirurgia que concluirá sua 

doutrinação. Quando Shay, a amiga de Tally, resolve fugir para 

Fumaça, o governo força a menina a segui-la para que possam 

descobrir a localização do grupo de resistência. É importante 

destruir esse lugar porque seus habitantes provam que é 

possível um outro tipo de existência, sem o controle tão rígido 

das cidades, e Tally percebe que os habitantes de Fumaça não 

só parecem mais confiantes em seus corpos como estes 

últimos parecem mais capazes do que o corpo de qualquer 

pessoa que ela conhecia no lugar de onde veio. São também 

corpos que carregam uma história: ao contrário dos novos 

perfeitos, que têm inclusive suas cicatrizes removidas durante 

a cirurgia, os enfumaçados têm as marcas de uma vida de 

trabalho, como os calos nas mãos de David. Esses calos falam 

não só de uma vivência e experiência pessoais, mas também 

da construção de uma comunidade baseada no trabalho. Não 

é à toa, também, que os habitantes da Fumaça parecem ter 

uma noção maior da história e do que levou a sociedade até 
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aquele momento, enquanto as exposições de Tally apontam 

para um passado que foi transformado em uma espécie de 

conto de fadas feito para assustar criancinhas e mantê-las na 

linha, sem refletir. Há também o fato de que essas pessoas 

sabem o segredo por trás da cirurgia, então elas não apenas 

não se encaixam, como detêm o conhecimento que pode 

realmente abalar a estrutura daquela sociedade. 

Foi possível observar, a partir desta breve 

apresentação, que o corpo perpassa diversos aspectos da 

distopia, aparecendo em diferentes configurações. Além da já 

mencionada importância do corpo para a vivência de cada 

indivíduo, a importância dada ao corpo pelas distopias pode 

ser justificada pelo fato de muitas delas terem inspirações em 

acontecimentos e fenômenos reais, o que Varsam chama de 

distopia concreta: “aqueles momentos, eventos, instituições e 

sistemas que incorporam e concretizam formas organizadas 

de violência e opressão [...]. [A] distopia concreta expressa 

coerção (física e psicológica), medo, desespero e alienação” 

(2003, p.209 – tradução livre). Se na ficção temos casos em 

que o corpo do sujeito foi violentado e usado contra ele 

mesmo, é porque ela representa e reflete a realidade. 
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Outro aspecto a ser analisado parte das considerações 

de Foucault em “O corpo utópico”. Para o filósofo, “o corpo é 

o ator principal de todas as utopias” (FOUCAULT, 2013b, p.12) 

– sendo essa palavra usada aqui num contexto que extrapola 

o literário: há no corpo um potencial incalculável, sendo ele o 

local da possibilidade e da experimentação. Por outro lado, o 

texto do filósofo deixa transparecer que o corpo é também 

contraditório, “penetrável e opaco” (2013b, p.10), parecendo 

estar sempre em tensão. Se pensarmos nas considerações de 

Le Breton acerca da dor, podemos ver o quanto nosso corpo 

está sempre sob a ameaça de um abalo transformador. Em 

“Experiências da dor”, o antropólogo afirma que “na vida 

cotidiana, o corpo se faz invisível”, o sujeito vive praticamente 

sem a consciência de seu corpo – até que surge a dor, 

responsável por “quebrar a unidade vivida do homem” (LE 

BRETON, 2013, p.25). Ao longo do texto, ele discorre sobre 

como a dor – que, como vimos, é recorrente nas distopias – 

provoca transformações em todos os âmbitos da vida do 

sujeito, desde sua forma de lidar com o outro até a percepção 

de si e da realidade. Segundo Le Breton, “qualquer dor, até 

mesmo a mais modesta, leva à metamorfose” (2013, p.27), e 

se a integridade do corpo e a relação que o sujeito tem com 
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ele são abaladas tão facilmente, podemos pensar que a utopia 

do corpo é deveras frágil. O próprio Foucault parece 

reconhecer esse fato quando afirma que existem casos em 

que “é o próprio corpo que retorna seu poder utópico contra 

si” podendo virar “o produto de seus próprios fantasmas” 

(2013, p.14), como no caso de drogados, possuídos e 

estigmatizados, para os quais o corpo se torna fonte de 

tormento. Existe uma potência em cada corpo, mas isso nem 

sempre é positivo – o mesmo corpo que pode libertar o 

indivíduo pode também limitá-lo. O corpo é ao mesmo tempo 

local da possibilidade e da impossibilidade. 

Se o corpo pode ser a fonte da utopia, ele pode, 

igualmente, ser a fonte da distopia, seja impondo limites ou 

sendo usado contra o sujeito por terceiros, como ocorre em 

muitos romances. É possível pensar que por trás das sociedades 

distópicas há justamente a pretensão de acabar com a utopia do 

corpo, já que o que está sendo encenado é uma luta pelo 

domínio do corpo: quem o controla, comanda o sujeito. 

Parece claro por que o corpo se faz presente de 

maneira tão forte no gênero. Os exemplos ao longo deste 

capítulo apontam que as manifestações juvenis estão em 
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confluência com as distopias “adultas” no que diz respeito ao 

tratamento e à importância do corpo. Mas parece haver ainda 

outro motivo que justifica a ênfase dada às experiências 

corporais que é específico da literatura para adolescentes. Se 

por um lado a crítica social e a condenação moral através do 

corpo são parte integral desse tipo de narrativa, de maneira 

semelhante ao que ocorre nas obras clássicas, por outro o 

público constitui nesse caso um diferencial importante. 

Acontece que, ao falar de literatura juvenil, não podemos 

esquecer que estamos tratando de sujeitos (dentro e fora das 

páginas) que estão em um momento de formação da 

identidade. Hintz e Ostry, na introdução de seu livro Utopian 

and Dystopian Writing for Children and Young Adults (2003), 

afirmam que “a distopia pode funcionar como uma poderosa 

metáfora para a adolescência”: 

Na adolescência, a autoridade parece 
opressiva, e talvez ninguém se sinta mais sob 
vigilância do que o adolescente comum. O 
adolescente está às portas da vida adulta: 
perto o suficiente para ver seus privilégios, 
sem ainda estar apto para aproveitá-los. Os 
confortos da infância já não são mais 
satisfatórios. O adolescente deseja mais poder 
e controle, e sente de forma intensa os limites 
impostos a sua liberdade. (HINTZ; OSTRY, 
2003, p.9-10 – tradução livre) 
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De fato, esse é um momento em que mudam as 

relações e as dinâmicas na vida pessoal do adolescente – e 

muda também a relação do adolescente com seu próprio 

corpo, que também está se modificando. Nada mais natural 

que distopia e corpo se unam em obras para esse público, 

ainda mais se pensarmos na afirmação de Basu et al. de que, 

nas distopias juvenis, se usam “conflitos políticos, desastres 

ambientais ou outras formas de inquietação como 

catalisadores para a chegada da vida adulta” (2013, p.7 – 

tradução livre). É possível identificar isso em alguns romances: 

Tally quase conseguia se imaginar numa de 
suas expedições, na época em que não passava 
de uma menina despreocupada da cidade, em 
vez de... 

Como se definiria naquele momento? Não era 
mais uma espiã, nem podia ser considerada 
uma Enfumaçada. Estava longe de ser perfeita, 
mas também não se sentia uma feia. Não era 
nada em particular. Mas, pelo menos, tinha um 
objetivo. (WESTERFELD, 2010, p.343) 

Na passagem, Tally está se preparando para resgatar 

alguns dos habitantes da Fumaça, capturados depois que ela 

acidentalmente acionou o rastreador que entregou sua 

localização para as forças especiais. Enquanto essa não é 

exatamente a situação mais propícia para construir a 
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identificação entre leitor e personagem, os questionamentos 

que ela provoca em Tally são – ela questiona quem é, qual o 

seu lugar e sua função no mundo. De forma semelhante, as 

distopias juvenis não deixam de lidar com conflitos 

corriqueiros dos jovens, como o primeiro amor e as relações 

familiares. Junto do cenário e dos elementos de enredo 

distópicos, há a encenação de conflitos do adolescente 

comum e real, como a busca de si em um ambiente que 

muitas vezes é hostil e adverso. 

O sofrimento do corpo na literatura juvenil 

distópica pode ser lido, então, como uma representação 

dos percalços pelos quais um sujeito adolescente passa no 

seu processo de desenvolvimento rumo à vida adulta. Ao 

final das narrativas, o corpo das protagonistas não é o 

mesmo, e elas precisam aprender a viver com ele e com a 

nova realidade que ele representa. 

sou aconselhada a tomar banho. Não é a água 
que me preocupa, mas o espelho que reflete 
meu corpo nu de bestante-fogo. Os enxertos 
de pele ainda retêm uma coloração rosada de 
bebê recém-nascido. A pele tida como 
destruída, porém salva, parece vermelha, 
quente, e derretida em alguns pontos. Pedaços 
do meu antigo eu brilham numa palidez 
branca. Sou algo como uma bizarra colcha de 
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retalhos de pele. [...] Katniss Everdeen, a 
garota em chamas. Eu não ligaria muito para 
isso, exceto pelo fato de que a visão de meu 
corpo me traz lembranças de dor. [...] E como 
assisti à minha irmãzinha tornar-se uma tocha 
humana. 

Fechar os olhos não ajuda. O fogo queima mais 
intensamente na escuridão. (COLLINS, 2011b, 
p.378-379) 

Após o bombardeio que matou sua irmã, os médicos 

não conseguem restaurar completamente o corpo de Katniss. 

A menina fica não só com o corpo em parte disforme, mas 

esse corpo funciona também como um monumento dessa dor, 

do qual ela não consegue se separar. Esse corpo representa 

uma nova fase da vida sem sua irmã, a única constante de sua 

vida, e cuja ausência transformará todas as relações de 

Katniss. Nos capítulos seguintes, vemos a menina 

praticamente perder a vontade de viver, passando os dias 

praticamente imóvel, sem tomar banho ou trocar de roupa. 

Aos poucos, porém, e após o retorno de Peeta, Katniss volta à 

atividade, como também volta a ter controle sobre seu corpo, 

usando-o de acordo com sua própria vontade praticamente 

pela primeira vez desde os primeiros jogos em que participou. 

O corpo se reabilita, e, se as marcas externas se apagam, os 
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traumas permanecem, e o processo de recuperação do corpo 

inclui também aprender estratégias para lidar com eles. 

Na série Starters, após alugar seu corpo para a Prime 

Destinations, Callie passa por uma cirurgia que elimina todas as 

suas imperfeições físicas. Essa beleza perfeita marca e revela 

todos os jovens que passaram por esse procedimento, que 

passam a ser denominados Metals pelos outros Starters. No 

segundo livro, Enders, Callie passa boa parte da narrativa fugindo 

e com medo de ter seu corpo invadido por causa do chip 

implantado em seu cérebro. Ao final, o vilão é derrotado, mas 

não conseguem descobrir uma maneira de retirar o chip. Esses 

corpos, então, além de visualmente marcados, carregarão para 

sempre um lembrete físico da experiência e de que as coisas não 

podem voltar a ser como eram antes. Por outro lado, é dada aos 

Metals a escolha de usar toda essa experiência traumática em 

prol de um bem maior, servindo na guerra que assola seu país. 

Por mais que se possa questionar a solução escolhida pela 

autora, ela é uma forma de retomar o próprio corpo, ao fazer 

uma escolha consciente e livre da forma como querem usá-lo, 

sem que essa seja a única alternativa para sua sobrevivência. 

Callie opta por se juntar ao exército: 
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Eu desejava apenas ter uma vida normal [...], 
mas, com o chip em minha cabeça, tive que 
aceitar que meu futuro estava destinado a ser 
diferente. [...] Eu não poderia viver para 
sempre com medo, como se meu corpo não 
me pertencesse.

5
 [...] 

Da última vez em que apostei todas as minhas 
esperanças em um prédio, as coisas não 
aconteceram como eu imaginei. Agora, 
olhando para o Centro, esperava que 
pudéssemos trabalhar juntos — Starters e 
Enders, Metais e cientistas. Com o tempo, 
Starters se tornariam Middles e, depois, 
Enders, e as novas gerações não teriam aquele 
buraco enorme que tínhamos agora. Talvez, 
quando esse dia chegasse, não importaria 
tanto o fato de sermos jovens ou velhos, ricos 
ou pobres, ou a aparência exterior que cada 
um tinha. [...] 

Desta vez, eu não entraria sozinha. Estava 
acompanhada por dois rapazes que dariam a 
vida por mim. E eu faria o mesmo por eles. [...] 

De mãos dadas, juntos, caminhamos em 
direção a um futuro em que nós mesmos 
seríamos responsáveis por nossos destinos. 
(PRICE, 2014) 

Retomar o controle, aqui, significa mais do que 

conseguir a autonomia pessoal: é também, de certa forma, 

superar as divisões que marcavam aquela comunidade – se 

                                                           
5 No original, Callie diz: “as if I was borrowing my own body” (PRICE, 2014b, p.217), o que em 
tradução livre seria “como se eu estivesse alugando meu próprio corpo”, o que retoma a 
trama de aluguel de corpos, e traz a ideia de que permitir que seu corpo seja usado faz com 
que você perca a posse sobre ele, sendo apenas mais um locatário, que pode ser expulso a 
qualquer momento. 
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estabelece, assim, um elo entre essa comunidade e o corpo. 

Ele não só media as relações com o mundo, mas é também 

um produto da cultura e da sociedade em que se insere, e o 

que o fim de Enders parece apontar é que para que essa 

comunidade prospere, o corpo do indivíduo e o corpo social 

precisam trabalhar em conjunto, não apenas no sentido de 

estar em união, mas de que um deve trabalhar pela 

manutenção e pelo bem estar do outro. Quando um desses 

elementos se encontra sob ameaça, o outro automaticamente 

também estará. Temos também o restabelecimento do ciclo 

natural da vida, do qual o corpo é parte integrante. É possível 

ler o corpo como local da síntese das dimensões natural e 

social do ser humano. A passagem expressa também a 

esperança de um futuro melhor, em que Callie terá uma 

participação ativa, em oposição à clandestinidade a que 

estava fadada no começo do livro, o que parece atrelado a um 

desejo de que a ordem seja restaurada, ou ao menos que a 

distopia chegue ao fim. 

Nos dois romances, temos protagonistas que se 

transformam ao longo da narrativa, assim como seus corpos. 

Não é possível e, de certa forma, nem desejável voltar ao 
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estado inicial do corpo e do romance, e as protagonistas 

precisam aprender a viver com esse corpo e as marcas que ele 

carrega, o que pode ser lido como uma forma de aprender a 

mediar as forças distópicas que movimentam a narrativa. A 

realidade ao final das obras não é perfeita, mas entende-se 

que, com trabalho e esforço, ela pode vir a ser ao menos 

satisfatória e mais justa – essa é inclusive uma conclusão 

comum em narrativas juvenis, que tendem a estabelecer um 

meio-termo entre a vontade do indivíduo e a ordem social. 

Isso ocorre porque no processo de crescer e se tornar um 

sujeito, o adolescente deve justamente aprender a mediar sua 

relação com a sociedade, o que será tematizado nas obras 

para esse público. É possível voltar aqui para a ideia da 

distopia como metáfora para a adolescência e a relação dos 

jovens com a autoridade e a liberdade. Esses desfechos, 

então, seguiriam uma tendência maior das narrativas juvenis, 

que muitas vezes situam o sujeito como um ser em constante 

tensão com as forças institucionais; nelas, “[q]uando os 

protagonistas do romance juvenil aprendem a negociar 

discursivamente seu lugar na dinâmica de poder de 

dominância-repressão, eles são, normalmente, representados 

como tendo atingido o amadurecimento” (TRITES, 2000, p.52 
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– tradução livre). Não parece à toa, então, que Jogos Vorazes 

e Starters terminem com as protagonistas aprendendo a viver 

numa nova ordem. Inserido nesse contexto, o corpo e a 

relação do sujeito com ele também precisam ser trabalhados 

para que se atinja o crescimento e o equilíbrio com as forças 

sociais. O sujeito precisa viver nem a utopia nem a distopia do 

corpo, mas o corpo em sua realidade concreta, com todas as 

suas implicações. 
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“ELE VAI SER FAMOSO...”: O FENÔMENO HARRY 

POTTER, DO PÚBLICO INFANTIL AO ADULTO 

Fellip Agner Trindade Andrade 

Inclino-me quase a afirmar como regra que 
uma história para crianças de que só as 

crianças gostam é uma história ruim. 

C. S. Lewis 

Publicada pela primeira vez em 1997 pela editora 

londrina Bloomsbury, a série Harry Potter (1997-2007) tornou-

se um fenômeno, tanto em números quanto em relevância 

cultural. Em um curto espaço de tempo, a série de livros, 

inicialmente voltada para o público infantil, tornou-se o centro 

de uma grande comoção literária na Inglaterra, sobretudo no 

setor editorial infantojuvenil. 

Algum tempo depois, essa comoção ultrapassou as 

fronteiras da Grã-Bretanha e resultou em vendas significativas 

dos livros ao redor do mundo, prêmios literários (SCHOLASTIC, 

s.d.), assinaturas de contratos milionários, críticas favoráveis 

ao novo tratamento dado à literatura infantil, e, até mesmo, 

alvo de críticas de setores conservadores das religiões cristãs, 

direcionando diferentes holofotes à série e fazendo com que, 

cada vez mais, ela se tornasse conhecida dentro do universo 

literário e para além dele. 
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Foi assim que a série Harry Potter deixou de ser apenas 

um tópico literário e se tornou um tópico social e cultural, 

ainda nos primeiros anos de seu lançamento, o que contribuiu 

para que a série fosse ainda mais conhecida mundialmente e 

não se limitasse ao universo infantojuvenil. Com todas essas 

discussões extraliterárias a respeito dos livros e com as 

adaptações da série (inicialmente ao cinema e, mais tarde, às 

diversas mídias digitais), Harry Potter ultrapassou seu público 

inicial e se mantém, ainda hoje, relevante para grande parte 

da indústria do entretenimento. 

“ELE VAI SER FAMOSO, UMA LENDA...” 

Nos primeiros anos que se seguiram ao lançamento de 

Harry Potter e a Pedra Filosofal (título original publicado em 

inglês em 1997), a série tornou-se alvo declarado de duras 

críticas da Igreja Católica, fosse por meio de entrevistas 

concedidas por padres e bispos em diversos países (MORRIS, 

2006), ou por meio de artigos e ensaios escritos por parte de 

membros ilustres do Clero, como o até então Cardeal Joseph 

Ratzinger (LIFESITE, 2005), que anos mais tarde seria 

conhecido como Papa Bento XVI, um dos teólogos mais 
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respeitados do mundo, ou ainda por críticas publicadas pelo 

L'Osservatore Romano (ESTADÃO, 2008). 

As críticas vindas de vários ramos das religiões 

(sobretudo de grupos católicos, protestantes e ortodoxos), 

ainda hoje (mas em proporções menores), baseiam-se no 

argumento de que a série teria o poder de influenciar crianças 

e jovens à prática do ocultismo e do satanismo, distorcendo, 

assim, os valores cristãos à medida que enalteceria práticas e 

crenças pagãs, como a feitiçaria. 

Segundo as palavras escritas pelo Cardeal Ratzinger, 

então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé (o antigo 

Santo Ofício), em uma carta à escritora alemã Gabriele Kuby: 

“É bom que você esclareça às pessoas acerca de Harry Potter, 

pois essas são seduções sutis que agem despercebidas e por 

isso distorcem o cristianismo na alma, antes que este possa 

crescer adequadamente” (RATZINGER, 2003 – tradução do 

autor).6 À época, Kuby escrevia seu livro: Harry Potter: gut 

oder böse? (Harry Potter: bem ou mal? – tradução do autor), 

de 2003. 

                                                           
6 “It is good, that you enlighten people about Harry Potter, because those are subtle 
seductions, which act unnoticed and by this deeply distort Christianity in the soul, before it 
can grow properly.” 
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Nascia aí um fenômeno cultural, fosse pelo fracasso 

obtido pelas duras críticas religiosas, fosse pelo sucesso 

alcançado apesar das oposições à série (o que, em pouco 

tempo, mostrou-se ser o resultado de toda essa ebulição). 

Todas essas discussões entre o sagrado e o secular já 

imprimiam à série seus primeiros contornos de fenômeno 

sociocultural, uma vez que o ponto central dessas discussões 

não era o valor literário da série, mas as questões culturais 

que orbitavam ao seu redor, como as práticas pagãs em 

detrimento dos valores religiosos. 

Porém, nem tudo a respeito de Harry Potter está 

unicamente relacionado à questão cultural. Um dos grandes 

impulsos à série, antes que as polêmicas religiosas ganhassem 

força, fora justamente o tratamento dado a uma série de 

livros infantis. 

Rejeitada por diversas editoras, por acharem que se 

tratava de um livro muito longo e complexo para crianças, J. K. 

Rowling apresentou ao mercado literário uma “novidade” no 

universo de livros infantis à época: histórias longas, 

perpassadas de mistérios e investigações com dezenas de 

personagens, além de várias referências clássicas (tanto à 
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história britânica quanto às antigas culturas: desde nomes e 

feitiços em latim e grego até figuras e criaturas mitológicas). 

Ficar fora do lugar comum reservado à literatura 

infantojuvenil, ou, pelo menos, por parte expressiva dos 

trabalhos desse tipo, fez com que, aos poucos, Harry Potter 

não se limitasse apenas a um público específico e também 

com que influenciasse trabalhos de outros autores, sobretudo 

escritores de best-sellers fantásticos que surgiram após o 

sucesso da série. 

A forma de escrita, as construções e soluções de 

enigmas e os personagens complexos fizeram com que Harry 

Potter ganhasse prestígio entre os críticos da literatura 

infantojuvenil e fizeram, também, com que seu público se 

ampliasse de forma significativa. Diferentemente de histórias 

fantásticas que se passam em tempos antigos e terras 

desconhecidas (O Senhor dos Anéis, 1954-1955), ou em 

mundos secretos (As Crônicas de Nárnia, 1950-1956), Harry 

Potter é uma história que se passa no Reino Unido dos dias 

atuais, ao lado de referências culturais, arquitetônicas e 

geográficas das quais seus leitores têm conhecimento ou, até 

mesmo, fazem parte de fato. 
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Algumas dessas referências vão das localidades 

britânicas citadas na série até aos sistemas educacionais e 

políticos muito próximos dos nossos (como a existência de um 

Ministério da Magia, com seus funcionários, departamentos e 

leis). A ideia de se obter facilidades com um passe de mágica 

(não em uma remota floresta da época arturiana, mas em 

uma Inglaterra atual, em ações do dia a dia) é tão encantadora 

quanto desejada, e não necessariamente apenas para os 

amantes da literatura fantástica ou para o público mais jovem 

e de imaginação fértil. 

Em seu célebre ensaio intitulado Três maneiras de 

escrever para crianças, C. S. Lewis atenta, veementemente, à 

ideia de que uma boa história escrita para crianças deve ser 

agradável também aos adultos sem que se perca seu público 

alvo, o público infantil. 

no primeiro livro que escrevi, fiz uma longa 
descrição de um chá completo – que me 
pareceu delicioso – oferecido por um fauno 
hospitaleiro à minha heroína, uma garotinha. 
Um homem, pai de vários filhos, me disse: “Ah, 
já sei como teve essa ideia. Se você quisesse 
agradar a leitores adultos, escreveria uma cena 
de sexo. Então, decerto pensou: ‘Para crianças, 
não dá. Em vez de sexo, o que posso oferecer-
lhes? Já sei! Os pirralhos adoram se encher de 
guloseimas.’” Na realidade, porém, eu é que 

78



gosto muito de comer e beber. Escrevi o que 
gostaria de ter lido quando criança e que ainda 
gosto de ler agora, com mais de cinquenta 
anos. (LEWIS, 2011, p.741) 

Defensor caloroso das histórias fantásticas infantis (por 

vezes chamadas pelo próprio autor de “contos de fadas”), 

Lewis, autor de As Crônicas de Nárnia, faz sua defesa não 

apenas como escritor de literatura infantil, mas também como 

leitor de contos de fadas, ainda que já adulto. Ao citar as três 

maneiras de como escrever para crianças, o escritor menciona 

a única maneira com que ele era capaz de escrever suas 

histórias, a qual, em sua visão, “consiste em escrever uma 

história para crianças porque é a melhor forma artística de 

expressar algo que você quer dizer” (LEWIS, 2011, p.742). 

As histórias escritas por C. S. Lewis, as quais compõem 

As Crônicas de Nárnia, caracterizam-se justamente por seus 

panos de fundo filosófico e teológico, os quais podem não ser 

instantaneamente apreendidos por seus leitores infantis, mas 

são facilmente apreendidos por seus leitores adultos (ou que 

posteriormente se tornaram adultos), associando suas 

histórias à teologia cristã e à filosofia de Platão (sobretudo o 

conceito de mimese). Por meio dos seus “contos de fada” (no 

sentido amplo do termo que o autor se utiliza), Lewis trata de 
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questões filosóficas e teológicas complexas, dentro de um 

universo fantástico que possibilita a abordagem de tais 

tópicos sem o “peso” da leitura de um livro teórico ou de um 

artigo acadêmico. 

No entanto, mesmo que seu leitor adulto não esteja 

lendo suas histórias a fim de perceber tais conexões (para não 

usarmos aqui o termo “alegoria” e todo o seu peso teórico), as 

histórias escritas por Lewis são também agradáveis ao leitor 

de mais idade. Ao de maior carga intelectual, será uma leitura 

repleta de passagens teológicas e filosóficas “disfarçadas” de 

“coisas para crianças” (como a grande maioria dos contos de 

fadas clássicos antes de suas adaptações, e até mesmo depois, 

porém com menor ênfase). 

O escritor inglês continua sua defesa dos contos de 

fadas também como leitor assíduo do gênero, criticando a 

visão moderna (na sua época) do que é ser adulto e a falsa 

ideia de valor que se dá ao termo e às literaturas e/ou práticas 

tidas como adultas. 

A visão moderna, a meu ver, envolve uma falsa 
concepção do crescimento. Somos acusados de 
retardamento porque não perdemos um gosto 
que tínhamos na infância. Mas, na verdade, o 
retardamento consiste não em recusar-se a 
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perder as coisas antigas, mas sim em não 
aceitar coisas novas. Hoje gosto de vinho 
branco alemão, coisa de que tenho certeza de 
que não gostaria quando criança; mas não 
deixei de gostar de limonada. Chamo esse 
processo de crescimento ou desenvolvimento, 
porque ele me enriqueceu: se antes eu tinha 
um único prazer, agora tenho dois. Porém, se 
eu tivesse de perder o gosto por limonada para 
adquirir o gosto pelo vinho, isso não seria 
crescimento, mas simples mudança. Hoje em 
dia, já não gosto somente de contos de fadas, 
mas também de Tolstói, Jane Austen e 
Trollope, e chamo isso de crescimento; se 
tivesse precisado deixar de lado os contos de 
fadas para apreciar os romancistas, não diria 
que cresci, mas que mudei. (LEWIS, 2011, 
p.744) 

Essa atração – ou encantamento – causada nos leitores 

adultos por livros e histórias infantis (o que segundo Lewis 

seria o atestado de qualidade dessas histórias) é o que 

contribuiu e ainda hoje contribui para o sucesso de Harry 

Potter. Seu público adulto foi atraído tanto pelas polêmicas 

iniciais em torno da série quanto por sua característica 

fantástica, seus encantamentos mágicos causados no leitor de 

várias idades. 
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A ideia de se transportar instantaneamente de um 

lugar a outro (por exemplo, por meio de um feitiço7 ou com o 

uso de um pó mágico8) é tentadora para qualquer um que 

gaste horas no tráfego das grandes cidades no caminho do 

trabalho para a casa. E isso não é uma novidade, como bem 

nos lembra Muniz Sodré: “Hoje, como no passado, o leitor 

projeta-se nas aventuras [...], dando vazão ao seu desejo de 

potência” (1985, p.24), a fim de que assim possa “escapar às 

leis do cotidiano repetitivo e monótono” (1985, p.24). 

Essas talvez sejam as “seduções sutis” alarmadas pelo 

Papa em sua carta, as quais inclinariam seus fiéis de menor 

idade a uma suposta prática que os distanciaria do 

cristianismo. Certamente, essas seduções e, sobretudo, a 

curiosidade em conhecê-las são alguns dos principais atrativos 

da série, mas não os únicos. Um outro exemplo desse 

encantamento pelo mundo mágico de Harry Potter é sua 

referência à Era Vitoriana. 

                                                           
7 No livro, a aparatação é um método mágico de transporte que possibilita viajar de um ponto 
a outro. O usuário precisa manter o foco no local desejado em sua mente. Em seguida, ele 
desaparecerá do local inicial e, quase instantaneamente, reaparecerá no local desejado, como 
uma forma de teletransporte. 
8 Igualmente, o Pó de Flu é um pó utilizado pelos bruxos para viajarem por meio da Rede de 
Flu: uma rede conectada às lareiras das casas e dos edifícios bruxos. O usuário deve atirar o 
pó nas chamas de uma lareira, caminhar sobre o fogo (inofensivo) e falar em voz alta o nome 
do local desejado. 
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Em um artigo publicado no site The Conversation (After 

150 years, we still haven’t solved the puzzle of Alice in 

Wonderland), a propósito do aniversário de 150 anos de Alice 

no País das Maravilhas (1865), de Lewis Carroll (1832-1898), 

Dimitra Fimi, da Cardiff Metropolitan University, ressalta que, 

assim como em Alice: 

A visão nostálgica de uma sociedade vitoriana 
idealizada é certamente parte da atração. E 
este é um dos ingredientes que fazem com que 

Downton Abbey
9
 e a série Harry Potter sejam 

sucessos no mundo inteiro. (FIMI, 2015 – 

tradução do autor)
10

 

Não apenas as referências vitorianas, mas o próprio 

encantamento pelo mundo mágico em uma sociedade cada vez 

mais sedenta por magia (e também pelas facilidades que ela 

teoricamente poderia nos trazer) contribuíram para que Harry 

Potter se tornasse um fenômeno cultural, ao qual é possível 

recorrer de modo alegórico e, de certa forma, alentador. 

Além dessas referências, outra importante 

contribuição ao sucesso de Harry Potter para além de seu 

                                                           
9 Aclamada série dramática do canal britânico ITV, a qual retrata a vida de uma família 
aristocrática inglesa e de seus criados. 
10 “The nostalgic view of an idealised Victorian society is surely part of its attraction. These are 
some of the same ingredients that have made Downton Abbey or the Harry Potter series so 
successful around the world.” 
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público infantil foi sua inserção na chamada narrativa 

transmídia (JENKINS, 2009) e seu surgimento em pleno 

desenvolvimento e avanço das tecnologias de informação e 

comunicação, adaptando-se, dessa forma, às novas 

plataformas de leitura. 

DOS LIVROS ÀS TELAS 

Ultrapassando as fronteiras do público infantojuvenil e 

quebrando as barreiras do universo literário, a série, 

alavancada pelos avanços tecnológicos de comunicação, pela 

convergência de mídias (JENKINS, 2009) e tomando proveito 

desses e outros fatores da era digital, consegue, ainda hoje, 

anos após o lançamento do último livro da série Harry Potter, 

manter-se relevante na indústria do entretenimento, como 

uma matéria prima a ser manufaturada ao máximo, em 

diversos subprodutos. 

Tendo surgido na virada do milênio e se consolidado 

como um sucesso da indústria do entretenimento já no início 

da primeira década, Harry Potter se beneficiou, em grande 

parte, das novidades tecnológicas da era digital, sobretudo 

com a proliferação dos sites, blogs e redes sociais. Neles e por 

meio deles, a série encontrou um espaço de sobrevivência 
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além das páginas dos livros e das telas de cinema, o que 

ajudou em grande medida para a ampliação não apenas de 

seu público leitor, mas, também, de seu público espectador e 

internauta, para lembrarmos aqui de Néstor García Canclini 

(2008), em seu livro Leitores, espectadores e internautas. 

Essa adaptação da literatura aos novos suportes 

tecnológicos, diferentemente do que pensam muitos críticos 

desse movimento, pode ser vista como um novo fôlego à 

literatura, como no caso do fenômeno Harry Potter, em que as 

adaptações e as transposições do texto literário para os mais 

diversos suportes não afetaram o valor literário da série (aclamada 

pela crítica infantil), ainda que se possa questionar o valor de 

mercadoria, de produto cultural, que o fenômeno adquiriu. 

O professor e pesquisador Edgar Kirchof (2016) atenta 

justamente para o recente crescimento da produção de livros 

no meio digital. Segundo Kirchof: 

Apesar de variadas, criativas, desafiadoras e 
frequentemente provocativas, obras de 
literatura propriamente digital têm circulado 
principalmente em ambientes acadêmicos e 
em espaços comprometidos com a divulgação 
de experimentações com linguagem estética, 
artística e literária, atingindo, portanto, 
públicos restritos, geralmente elitizados. [...] 
recentemente o mercado editorial passou a 
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considerar, embora de modo ainda tímido, 
também o potencial de vendas ligado à 
produção de obras propriamente digitais a 
serem lidas em aparelhos móveis. Grande 
parte dessa produção destina-se ao público 
infantil, caracterizando-se como narrativas 
produzidas ou adaptadas utilizando-se 
recursos que as tornam multimidiáticas e, em 
alguns casos, hipermidiáticas. (2016, p.213) 

Em seu artigo intitulado Como ler textos literários na 

era da cultura digital, Edgar Kirchof afirma que “o modo como 

nos relacionamos com as informações que consumimos hoje 

está marcado pelo modo como funcionam as tecnologias e as 

mídias digitais” (2016, p.203). De uma forma geral, podemos 

dizer que as tecnologias de comunicação e de informação têm 

modificado consideravelmente nossas relações sociais e 

culturais, desde nossa relação com o bem cultural e o artístico 

até nossa relação com tópicos mais complexos e sensíveis à 

nossa vida em sociedade, como a influência de tais tecnologias 

no cenário político/eleitoral, por exemplo. 

Desde as grandes influências em massa até as 

pequenas mudanças cotidianas (as formas de ouvir música, 

ler, assistir a filmes e séries, comunicar-se à longa distância, 

fazer compras ou uma transação bancaria...), estamos, hoje, 

em um constante processo de adaptação à era digital, 
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processo esse que, aparentemente, está longe de se encerrar, 

sobretudo devido à velocidade com a qual as novidades 

tecnológicas surgem a cada momento, tomando, assim, o 

lugar daquelas que rapidamente se tornam obsoletas. 

Essas influências, obviamente, são percebidas nos mais 

diversos campos sociais e culturais, e, portanto, a literatura 

não se encontra em um status fora dessa ordem ou, como diz 

Kirchof, desse “universo”: 

De que forma esse universo afeta a literatura? 
Em primeiro lugar, o surgimento do 
ciberespaço, onde estão situados virtualmente 
todos os textos digitais, propiciou grande 
liberdade para a produção e a divulgação de 
textos literários, pois, além de não acarretar 
custos significativos na maior parte dos casos, 
não há qualquer regulação ou controle 
editorial para se publicar uma obra em blogs 
ou em sites da internet. O mercado editorial é 
regulado por uma cadeia de agentes e práticas 
de controle – como editores, críticos literários, 
pesquisas sobre público-alvo e custos, entre 
outros –, enquanto no ciberespaço qualquer 
autor interessado em divulgar sua obra pode 
construir um blog, um site pessoal, mas 
também pode publicar seus textos em blogs e 
sites especializados. (2016, p.204-205 – grifos 
do original) 

Segundo Kirchof, essa “cultura codificada na forma 

digital” vem modificando várias de nossas práticas antes 
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vinculadas às mídias analógicas. Essas práticas que se 

tornaram ou vêm se tornando digitais, ou virtualizadas, 

obviamente fazem parte, de modo geral, das mudanças 

tecnológicas do dia a dia e da sociedade como um todo. Se 

essas práticas virtuais têm o poder de influenciar aqueles 

nascidos em uma era analógica, quanto mais o têm em 

relação aos nativos digitais, nascidos em pleno 

desenvolvimento tecnológico e digital. 

Ao contrário do que apregoam tanto as 
previsões eufóricas quanto as pessimistas, o 
que parece estar ocorrendo é uma 
convergência entre a cultura do suporte 
impresso e a dos meios digitais. Esse fenômeno 
pode ser exemplificado, entre outros, pelo fato 
de que alguns escritores hoje iniciam suas 
atividades literárias no ciberespaço e acabam 
chamando a atenção da crítica especializada, o 
que lhes rende a publicação e a divulgação de 
suas obras também em suporte impresso. 
(KIRCHOF, 2016, p.205) 

A adaptação literária para os novos suportes não 

significa um risco à literatura (como temiam os críticos da 

Prensa de Gutenberg há cerca de 500 anos atrás). Marisa 

Lajolo e Regina Zilberman, no livro Das tábuas da lei à tela do 

computador, afirmam que “a leitura não corre riscos quando 

se transporta a escrita do papel para o meio digital”, pois, 

ainda segundo as autoras, “livros e computadores não se 
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excluem, nem o PC põe necessariamente em risco o universo 

do livro: se o PC se apresenta, por um lado, como possível 

antagonista do livro, mostra-se, por outro, seu parceiro” 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p.30). 

Um exemplo dessa parceria são as adaptações de 

histórias infantis ao universo virtual (como no caso da série 

Harry Potter), no qual “gêneros tradicionais passam por 

transformações quando migram do livro para a internet, 

gerando novas formas de expressão” (LAJOLO; ZILBERMAN, 

2009, p.37). Essas transformações e adaptações acabam por 

ampliar o público da obra, que não mais se encontra preso 

apenas ao livro como suporte. 

Ainda segundo Zilberman, em seu livro Fim do livro, fim 

dos leitores?: 

a lógica do capitalismo, fundada na 
obsolescência programada, sugere que o livro 
não vai desaparecer, porque encontrará seu 
nicho no sistema. Talvez se torne ainda mais 
elitizado; ou, pelo contrário, ameaçado pelo 
desaparecimento, providencie no 
barateamento do custo a renovação de 
popularidade. (2001, p.118) 

No primeiro volume dentre os sete livros, Harry Potter 

já havia alcançado milhões de exemplares vendidos. Os três 
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livros seguintes da série foram publicados nos três anos 

consecutivos ao seu estrondoso lançamento. No ano 2000 

(mesmo ano de publicação do quarto livro da série em inglês, 

Harry Potter and the Goblet of Fire), a autora já havia assinado 

um contrato milionário com os estúdios Warner Bros. para a 

adaptação cinematográfica de suas histórias, e o primeiro dos 

oito filmes da futura franquia bilionária já se encontrava em 

fase de produção. 

O que se viu a seguir foi um ineditismo na indústria 

literária e cultural como um todo: as publicações dos três 

livros seguintes ocorreram em pleno sucesso cinematográfico 

de suas adaptações (bilheterias milionárias, indicações ao 

Oscar...) até o ano de 2007 (ano de lançamento do último livro 

da série). Ou seja, um segmento cultural alimentando o outro. 

Os filmes, os produtos, os atores, os programas de 

televisão, o público celebridade e a fama da autora, tudo 

contribuiu e ainda hoje contribui para o fenômeno Harry 

Potter (GUPTA, 2009a, 2009b), que transcende as fronteiras 

do mercado editorial (o qual, em parte, se adaptou a esse 

novo público adulto, com as chamadas adult editions ou adult 
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covers) e se torna também um sucesso da indústria cultural e 

do entretenimento para além do público infantil. 

Se o público adulto de Harry Potter não era atraído 

pelas capas coloridas dos livros ou pelas prateleiras das 

livrarias etiquetadas como “literatura infantil” ou “literatura 

infantojuvenil”, certamente foram atraídos pelas adaptações 

cinematográficas, os jogos eletrônicos, a publicidade em 

grande escala, o público celebridade, as notícias de jornais, 

sites e revistas, as entrevistas com a autora, os mais diversos 

subprodutos (como roupas e brinquedos), dentre outros 

“meios” pelos quais esse público inicialmente inesperado 

obteve seu contato, muitas vezes não diretamente com a série 

de livros impressos, mas com o fenômeno Harry Potter em si. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ideia da existência de um mundo idealizado (de 

Platão a Thomas More) sempre foi um atrativo à leitura, bem 

como motivo de controvérsia. Essa busca por um universo que 

nos afaste de um mundo assustador no qual estamos inseridos 

e que nos traga novidades encantadoras além da rotina dos 

estudos ou do trabalho, ainda que de forma fantasiosa, 

certamente é um dos fatores que atraíram e ainda hoje 
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atraem milhões de leitores de Harry Potter, bem como seus 

críticos. E essa atração é comum a diversos livros infantis. 

O sucesso literário devido a abstrações fantásticas que 

algumas obras provocam no leitor não é uma novidade na 

literatura, muito menos nesse universo dos best-sellers 

infantojuvenis. Estes se beneficiam justamente por sua leitura 

de entretenimento (aparentemente descompromissada) e por 

suas histórias que, à primeira vista, causam mais 

encantamento do que reflexão (ainda que esta possa estar 

presente, como em diversos trechos de Harry Potter). 

Esse encantamento pela magia que se passa em 

mundo e tempo histórico fictícios tão próximos aos nossos é, 

certamente, um dos fatores do grande sucesso do fenômeno 

Harry Potter. E não apenas esse encantamento, mas a 

adaptação a diferentes suportes e sua sobrevida nos meios 

digitais conferem à série sua longevidade e sua característica 

de fenômeno cultural das últimas duas décadas. 

Não só o encantamento mágico (recorrente nas 

histórias infantis), mas as adaptações dessas histórias às 

diversas mídias e aos diferentes suportes digitais 

caracterizam-se hoje como um atrativo a mais na literatura, 
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sobretudo na infantil. Aplicativos e plataformas digitais de 

leitura (algumas nas quais as histórias ganham ares de game) 

podem se tornar, em um futuro próximo, e sem o 

comprometimento do livro, uma porta de entrada para os 

leitores de menor idade, os quais hoje são atraídos pelos jogos 

eletrônicos e pelas plataformas de vídeos. 

Negar a revolução pela qual estamos passando (ainda 

que passível de inúmeras críticas!) talvez seja o maior erro 

daqueles que temem o fim do livro e da literatura. Isolar a 

literatura desse movimento é distancia-la ainda mais dos 

leitores, sobretudo os novos leitores: os nativos digitais. A 

sacralização da (L)iteratura (em todos os sentidos, e não 

apenas em relação à era digital) é o que mobilizou, em suas 

devidas proporções e à época, críticos do livro impresso, 

preocupados com o fim da confecção manual do livro após a 

“engenhoca” de Gutenberg. A contestação do livro impresso 

hoje, no entanto, séculos após a criação do inventor alemão, é 

algo impensável para a maioria dos pesquisadores e dos 

leitores que hoje têm acesso a diversos livros de diferentes 

cantos do mundo graças à impressão de livros em larga escala. 

Dentro de alguns séculos, ou até mesmo décadas, essa 
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contestação da literatura digital e da literatura adaptada ao 

meio digital pode, assim como a desconfiança em relação ao 

livro impresso, ser algo do passado. 
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OS PARATEXTOS EDITORIAIS NA OBRA CANTIGAS 

DAS CRIANÇAS E DO POVO E DANÇAS POPULARES, 

DE ALEXINA DE MAGALHÃES PINTO 

Laura Emanuela Gonçalves Lima 

Rita de Cássia Silva Dionísio Santos 

Alexina de Magalhães Pinto – conforme o Dicionário 

Crítico da Literatura Infantil e Juvenil Brasileira, de Nelly 

Novaes Coelho (2006) – nasceu em quatro de julho de 1870, 

em São João Del Rei-MG, e morreu, vítima de trágico 

atropelamento de trem, em dezessete de julho de 1921, na 

cidade de Correias-RJ. Pode ser considerada uma das maiores 

folcloristas do Brasil, visto que é citada em diversos recortes 

antigos de colunas de jornais, digitalizados na hemeroteca do 

Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. 

Alexina de Magalhães costumava fazer viagens por 

Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, recolhendo tradições 

populares (contos, provérbios, brincadeiras infantis e cantigas) 

que inseriu nos seus livros: Nossas Histórias (1907), 

Contribuição do folclore brasileiro para a biblioteca infantil 

(1907), Os nossos brinquedos (1909), Cantigas das crianças e 
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do povo e danças populares (1916) e Provérbios populares, 

máximas e observações usuais (1907). 

Com esse seu trabalho de escolha e recolha de 

cantigas, provérbios, contos e brincadeiras do meio social, 

para formar espécies de coletâneas, Nelly Coelho (2002) 

comenta que, nessa iniciativa da folclorista, está visível a 

influência de vertentes do pensamento científico que emergia 

no século XIX: a valorização das origens, busca de 

autenticidade e identidade nacional. 

Leonardo Arroyo, um dos mais importantes estudiosos 

da literatura infantil, faz referência à importância de Alexina de 

Magalhães na época em que a produção de obras destinadas à 

infância estava emergindo no Brasil. No livro Literatura infantil 

brasileira (1968), Arroyo ressalta a participação da autora em 

uma “reação à literatura escolar e aos velhos conceitos sobre a 

infância”, já que ela promovera um projeto de uma biblioteca 

infantil, indicando quais obras mínimas deveriam ser dadas para 

as crianças e jovens lerem (1968, p.257). 

O livro Cantigas das crianças e do povo e danças 

populares11 (1916), objeto de estudo deste trabalho, trata-se 

                                                           
11Título original: Cantigas das creanças e do povo e dansas Populares (PINTO,1916). 
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de uma coletânea de cantigas populares, compiladas por 

Alexina de Magalhães durante suas pesquisas e viagens nos 

derradeiros anos do século XIX e no amanhecer do século XX. 

A escritora ouvia as cantigas de crianças e adultos nos locais 

em que visitava e as registrava juntamente com a sua melodia 

– segundo indica a autora no próprio livro: 

De lar em lar, de poiso em poiso, durante 
longos annos, andei a ouvir e a registrar de 
labios mineiros, cariocas, fluminenses, 
paulistas, – de contingentes estranhos que a 
sorte adversa a essas paragens lançára – 
cantigas, historias, maximas, receitas, 
superstições... Nos salões, nas salas, attenta, 
ouvi meninas, mocinhas, senhoras, matronas, 
buscando-as sempre em meios em boa conta 
tidos. [...] 

Ouvia de lapis na mão, de papel em punho; 
escrevia rápido; em segunda audição verificava 
o que escrêvera; para o piano transportava os 
trechos musicaes; escrevia-os; conferia-os, 
após escriptos. (PINTO, 1916, p.5-6)

12
 

Durante o século XIX, as produções literárias voltavam-

se para os costumes populares, como forma de ressuscitar o 

nacionalismo brasileiro. Muitos escritores vão encontrar as 

marcas de nacionalidade brasileira no folclore: com seus 

contos, cantigas, provérbios e demais costumes populares. 

                                                           
12 Neste trabalho, decidiu-se manter a grafia da língua portuguesa da forma como se encontra 
no livro, publicado no ano de 1916, salvo exceções indicadas. 
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Evidencia-se que, no período histórico do final do 

século XIX e início do século XX, o Brasil passava por muitas 

transformações, como a implantação de um novo regime, o 

republicano. O papel das mulheres nessa época ainda era 

pouco expressivo, pois elas não tinham autonomia e liberdade 

de expressão, de modo que as atividades femininas eram 

ocultadas. A essa problemática, podemos atribuir o 

pseudônimo utilizado pela autora em alguns artigos 

publicados no Almanaque Brasileiro Garnier – como encontra-

se na bibliografia da dissertação “A mineira ruidosa” Cultura 

Popular e Brasilidade na Obra de Alexina de Magalhães Pinto 

(1870-1921), de Flávia Guia Carnevali (2009) – denominado 

Icks. Destaca-se que no livro Cantigas das crianças e do povo e 

danças populares – o qual é objeto deste trabalho – o nome 

Icks encontra-se como título da coleção publicada pela Livraria 

Francisco Alves. 

Alguns críticos e estudiosos apontam as obras de 

Alexina de Magalhães Pinto como pedagógicas, não atribuindo 

valor estético às manifestações populares. Nesse sentido, 

ressalta-se que, provavelmente por ter sido professora – e há 

registros que seu livro Provérbios, Máximas e observações 
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usuais fora adotado nas escolas públicas mineiras – e pelo 

contexto social da época, em que predominava o pensamento 

de formação da elite burguesa, o acervo da autora apresenta 

características didáticas. 

Contudo, importante acentuar que, no livro Problemas 

da literatura infantil (1979), Cecília Meireles discute sobre a 

aproximação da literatura infantil com a literatura pedagógica 

e as problemáticas decorrentes dessa relação para a 

consolidação da primeira como gênero literário. A autora 

também acredita que essa ligação é necessária, mas que isso 

não impediria os livros infantis de trazerem consigo a 

bagagem literária. 

Ademais, ao mesmo tempo que Alexina de Magalhães 

Pinto pretendia registrar as tradições populares, ela também 

esteve preocupada em adaptar certos aspectos da cultura 

popular que entrariam em contato com a “elite”, conforme a 

historiadora Flávia Carnevali comenta, em seu trabalho 

intitulado Música popular, Memória e História em Alexina de 

Magalhães Pinto (2011): 

Foi ela quem usou pela primeira vez material 
folclórico na elaboração de livros didáticos, 
contrariando a tendência da época de excluir 
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histórias populares e folclóricas dos livros 
destinados a compor a biblioteca infantil. 
Alexina foi inovadora ao acreditar no potencial 
educativo da cultura popular, mas para isso 
reelaborou e recriou os contos, as brincadeiras 
infantis e as cantigas populares à sua maneira. 
(2011, p.388) 

O livro foi publicado em 1916, com 208 páginas ao 

todo, num total de 77 cantigas e é dividido em duas partes. Na 

primeira parte, as cantigas são divididas em: Cantigas; 

Cantigas dos pretos. Na segunda parte, encontramos a 

seguinte divisão: Cantigas e Danças; Côretos; Côretos de 

Mesa; Côretos e bandos de rua; Cantigas jocosas; Cantigas 

historicas, regionais e patrioticas. Essa divisão da obra (e 

outros aspectos que serão discutidos a seguir) confirma a 

participação da autora na sistematização da obra. 

Em relação à capa do livro, Rita de Cássia Silva Dionísio, 

no texto “Narrações da infância em Alexina de Magalhães Pinto: 

refletindo sobre as ‘Cantigas das creanças’”, comenta que: 

A organização dos elementos semiológicos da 
capa permite-nos identificar a sua relação com 
o conteúdo do livro: de natureza eclética, a 
obra reúne cantos (narrativas) das culturas 
negra, branca e indígena – os quais 
transportam crenças, superstições, 
informações sobre o modus vivendi dessas 
etnias. Por outro lado, não se pode prescindir, 
também, dos (pré)conceitos – perceptíveis na 
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ilustração – que enformavam aquele tempo: as 
crianças brancas bem vestidas, em posição de 
destaque social; as crianças negras e indígenas 
às margens dos processos educacionais e 
sociais de formação cidadã (e em proporção 
matematicamente menor que as brancas). 
(2016, p.222-223) 

Essa interpretação da capa corrobora a hipótese de 

essa ilustração ter sido elaborada pela própria Alexina de 

Magalhães – o que pode ser verificado a partir da informação 

encontrada no texto da Carnevali (2009) de que a autora 

ocupou cargo de destaque na Cadeira de Desenho e Caligrafia 

da Escola Normal de São João Del Rey.13 

O papel do editor é fundamental na concretização de um 

livro. O trabalho de seleção e de organização da obra pode 

influenciar na interpretação do leitor. Os textos e observações de 

autoria de Alexina de Magalhães nos arredores das cantigas 

parecem-nos imprescindíveis à compreensão do projeto artístico 

e estético pretendido pela educadora. Para refletir sobre a sua 

contribuição enquanto editora, com ênfase na sua obra citada 

anteriormente, é necessário compreender a ideia ou o conceito 

de paratexto, desenvolvido pelo francês Gerard Genette. 

                                                           
13

 Podemos supor que os desenhos que encontramos no interior da obra tenham sido feitos 

por Alexina de Magalhães, contudo, na capa do livro, identificamos recentemente, quase que 
camuflado com o desenho da grama, um registro que se assemelha a uma assinatura, onde se 
lê: Moraes. Estamos nos dedicando à investigação dessa informação. 
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De acordo com o autor, no livro Paratextos Editoriais 

(2010), os paratextos são reforços que participam da 

construção de uma obra, como forma de expandi-la. Podem 

ser considerados como paratextos: título, nome do autor, 

prefácio, ilustrações, notas, dedicatória, capa, contracapa e 

tantos outros acessórios que se encontram ao redor do texto 

que oferecem “a cada um a possibilidade de entrar ou de 

retroceder. ‘Zona indecisa’ entre o dentro e o fora, sem limite 

rigoroso, nem para o interior (o texto) nem para o exterior (o 

discurso do mundo sobre o texto)” (GENETTE, 2010, p.9-10). 

Abrindo a discussão para o estatuto pragmático do 

paratexto, Genette (2010) comenta sobre as características 

que o definem: atribuições do destinador (autor e/ou editor), 

natureza do destinatário e força ilocutória da mensagem. O 

destinador é o responsável pelo texto e pelo paratexto, 

podendo aceitar, por exemplo, um prefácio de um terceiro. 

Sobre o destinatário, o autor relata: 

Pode-se definir de forma grosseira o 
destinatário como “o público”, mas essa 
definição é vaga demais, isto porque o 
público de um livro estende-se virtualmente 
a toda a humanidade; portanto, deve-se 
especificar um pouco mais. Certos 
elementos de paratexto dirigem-se de fato 
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(o que não significa que o atinjam) ao 
público em geral [...]. (GENETTE, 2010, p.15) 

Já sobre a força ilocutória da mensagem, Genette nos 

conduz aos aspectos funcionais dessa força discursiva do 

elemento do paratexto que: pode comunicar uma simples 

informação sobre o nome do autor ou data de publicação; dar a 

entender uma intenção ou interpretação, seja do autor e/ou 

editor; tratar de uma decisão de escolha do título ou da definição 

de um pseudônimo; um compromisso, como uma autobiografia 

que se compromete com a veracidade do relato ou um conselho 

sobre a maneira de se ler o livro. O paratexto, então, sob a 

perspectiva do autor, “é um discurso fundamentalmente 

heterônomo, auxiliar, a serviço de outra coisa que constitui sua 

razão de ser: o texto” (GENETTE, 2010, p.17). 

Para a reflexão dos paratextos presentes na obra 

selecionada, Cantigas das crianças e do povo e danças populares, 

serão destacados três textos que se encontram no início do livro, 

antes da exposição das cantigas, e algumas notas explicativas das 

cantigas. No primeiro paratexto, intitulado “Às crianças” (no 

português atual), é perceptível o direcionamento de sua escrita 

para as crianças. Essa parte do livro revela o desejo da autora de 

convidá-las para o universo de seu livro, um universo musical e 
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cultural. Ela convida as crianças a cantarem e a brincarem com 

seus amigos, mas recomenda que elas sejam amáveis e 

generosas com todos, para que, assim, se tornem pessoas de 

bem: “Cantae, filhinhos, cantae. Reuni-vos aos bons, cantae, 

briancae. Brincando, sede amaveis e delicados; esforçae-vos por 

serdes generosos para com os vossos companheiros todos” 

(PINTO, 1916, p.3). 

Alexina de Magalhães diz que as cantigas servirão para 

trazer momentos de felicidade, de alegria e de sintonia com os 

amigos e família e que esses momentos não serão esquecidos 

com o passar do tempo, visto que os momentos felizes 

estarão, de certa forma, gravados em cada cantiga, em cada 

coração. Um outro trecho desse paratexto revela a crença da 

autora de que as cantigas envolveriam a criança com o 

sentimento e com o conhecimento, contribuindo para a 

construção de seu caráter: “E si de outras tão simples como 

essas souberdes os versinhos, mandae-os com o vosso 

endereço, o endereço de quem as aprendestes, a quem 

trabalha por ver-vos cada dia mais alegres, mais fortes, mais 

nobre pelo sentimento e pelo saber...” (PINTO, 1916, p.3). 
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É considerável ressaltar que esse é o primeiro paratexto 

do livro, ou seja, intencionalmente ou não ele é direcionado às 

crianças. A autora a todo momento coloca a criança em um 

patamar maior, sua preocupação com elas é evidente. 

No segundo paratexto do livro, intitulado “Alguns 

conselhos sobre a maneira de se servirem os pais, as crianças, 

os educadores” (no português atual), percebe-se o cuidado da 

autora com a saúde física das crianças e dos educadores, 

aconselhando o repouso após a cantoria. Ela pede aos pais ou 

educadores que indiquem as ilustrações presentes no livro e 

que estimulem as crianças a dizerem o que sentem, o que 

veem. Aos educadores pede que sejam narradas histórias que 

incentivem as crianças a criarem suas próprias histórias e 

relacionarem depois com as cantigas e outras figuras: 

Uma historia, a proposito do quadro, será 
narrada pelo educador; nos dias seguintes 
repetida pelas creanças, sem exigencias de 
detalhes. Mais tarde virá o exercicio de 
invenção de historias, com o auxilio de outras 
figuras e respectivas canções. (PINTO, 1916, 
p.4) 

O terceiro paratexto, intitulado “Nota justificativa”, é 

endereçado por Alexina de Magalhães aos estudiosos e 

educadores. É um texto de explicação sobre a origem e o 
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porquê da obra. A autora expõe o seu interesse pela literatura 

popular anônima, tendo passado anos ouvindo e registrando 

cantigas, histórias, provérbios, receitas e superstições de 

diversos lugares do Brasil. Alexina de Magalhães indica seu 

cuidado técnico em registrar, em notas de rodapé, a origem e 

detalhes de cada cantiga que compõe a obra. Esses registros, 

segundo declara, seriam de grande valor e utilidade para 

outros folcloristas e estudiosos de literatura popular. A autora 

compreende a fidelidade que se deve ter nesses registros 

populares, na questão de manter os traços, seja da origem ou, 

nesse caso de cantigas, a sua sonoridade. 

A escritora deixa visível a sua intenção de fazer algo 

essencialmente brasileiro e, de um modo bem modesto, 

acredita que se não conseguiu o que pretendia, outros 

estudiosos o fariam um dia. Aconselha, então, no final desse 

terceiro paratexto, que não nos esquecêssemos do que era 

nosso, já que é no popular que estão os verdadeiros tesouros 

de um povo e é lá que estão as verdadeiras qualidades: 

Evitemos excessos, não deixando, nunca, de 
estudar o que é nosso, com sympathia, amor, 
carinho e benevolencia: – só a esses titulos se 
rende a natureza, como só por elles se deixam 
penetrar os umbraes dos thesouros dos 
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humildes: e é lá que reside o que é bom, o que 
é bello, nobre, justo e verdadeiro. (1916, p.10) 

Sobre as notas, Genette afirma que ela “é um 

enunciado de tamanho variável (basta uma palavra) relativo a 

um segmento mais ou menos determinado de um texto” 

(2010, p.281). Nesse contexto, classifica as notas em tipos 

variados e com muitas funções. Parece-nos a mais adequada, 

para a análise das notas do objeto de estudo deste trabalho, a 

abordagem das “notas originais”, as quais o autor indica 

serem o tipo básico: “a nota autoral original, pelo menos 

quando se refere a um texto discursivo, com o qual está em 

relação de continuidade e de homogeneidade formal, 

pertence mais ao texto, que ela prolonga, ramifica e modula 

mais do que comenta” (GENETTE, 2010, p.289). 

As notas do livro Cantigas das crianças e do povo e 

danças populares (1916) são bastante diferenciadas: temos 

notas sobre origem de termos, o ritmo, a fonte do trabalho de 

recolha das cantigas, opiniões da própria autora, suas correções 

e mudanças, indicação de outros autores e referências, maneiras 

de ensinar e tantas outras questões que Alexina de Magalhães 

considerou pertinentes. A maioria das cantigas, salvo poucas 

exceções, possuem notas ao final da página. 
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Ao final do livro, a autora nos apresenta ainda as Notas 

em apêndice (no português atual) e as Notas avulsas, que 

ampliam o seu trabalho/livro de forma profícua. Em uma das 

notas de rodapé, temos a opinião e a justificativa da autora 

sobre essas intervenções que ela faz nas cantigas, nesse caso, 

sobre a composição poética e sobre o que se poderia 

considerar como uma espécie de “deturpação dos versos”, 

que possuem a participação das crianças: 

Essas observações têm, penso, algum valor 
pratico, – já para todos aquelles que estejam 
convencidos do dever de respeitar na infancia 
as suas boas tendencias naturaes; já para os 
estudiosos e investigadores fieis do nosso folk-
lore. A creança mesmo na poesia quer a 
verdade; a poesia que ouvimos della ou do 
povo e que nos parece errada na metrica não é 
sempre tal: muitas vezes a verdadeira fórma 
do original primitivo encontra-se supprimindo-
se termos desnecessarios aos adultos para a 
clareza da phrase, substituindo termos 
conhecidos pelos seus synonymos menos 
conhecidos ou usuaes, ou ainda de menos facil 
pronuncia; ou, em outros termos, corrigindo os 
resultantes da lei do menor esforço linguistico, 
da lei do menor esforço mental. Entretanto, 
nunca me permitti tal fazer, sem em nota, aqui 
neste opusculo, mencionar o facto. (PINTO, 
1916, p.178) 

Genette (2010) também destaca que as notas podem 

ser endereçadas a leitores específicos; sendo assim, a leitura 
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poderia ser facultativa para outros leitores. Sobre esse ponto, 

percebemos, no livro, uma nota direcionada especificamente 

às crianças. É importante evidenciar, então, que as notas 

presentes na obra da Alexina de Magalhães nem sempre 

teriam serventia para os pequenos leitores, e sim para outros 

leitores, como estudiosos, pais e responsáveis, folcloristas e 

professores. O que é realmente direcionado aos pequenos – e 

por isso a inclusão da obra como literatura infantil – são as 

narrativas recolhidas e grafadas. Segue o exemplo de nota que 

mostra a preocupação frequente da autora com o mundo 

infantil – ao referir-se a uma cantiga em que se encontra a 

expressão “ser valente” (e que as crianças poderiam confundir 

como um aval para se envolverem em situações de violência):  

Nota ás creanças. Ser valentão, meus meninos, 
só no palco e por brincadeira. Em sociedade, 
em famílias gabolices, as fanfarronadas são 
cousas mais que ridiculas, - condemnaveis e só 
proprias dos tolos. Si, entretanto, gostaes de 
ser physicamente um valente, tendes as 
corridas a pé, a gymanastica, a natação, a lucta 
romana para vos exercitardes nellas á vontade. 
(PINTO, 1916, p.99) 

É interessante pensarmos que mesmo com as 

mediações feitas pela autora, modificando certos aspectos da 

cultura folclórica, as suas obras são meios de preservação 
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desse material que se perderia ao longo do tempo. 

Entretanto, considerando todos os aspectos comentados 

nesse trabalho e o contexto social e político da época – em 

que a cultura popular não penetrava as camadas mais altas da 

sociedade, era o momento certo para a inovação. 

Com a apresentação de alguns dos elementos 

periféricos do livro, é possível cogitar que eles são itens que 

induzem ou influenciam o leitor na construção de uma ideia 

moderna da infância, em que a criança é posta em lugar de 

destaque e, a essa ideia moderna, podemos atribuir o 

afastamento da obra de uma definição de obra pedagógica, 

como é considerada por alguns críticos. 

Partindo do ponto de vista do conceito de Genette 

(2009), os paratextos são considerados elementos 

importantes e auxiliadores para a interpretação de uma obra. 

Conforme Aulus Mandagará Martins, em As margens do texto 

nas margens do cânone: Paratexto, texto e contexto em 

Luuanda e Mayombe, “na maioria dos casos, desconsiderá-lo 

seria perder algo da história desse texto, suas motivações, seu 

modo de circulação, sua relação com o contexto literário e 

político” (2010, p.176). 
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Os paratextos da obra, aparentemente, não serviriam 

como meio de induzir o leitor a uma compra – como 

geralmente ocorre em livros mais modernos, que contêm 

orelhas e contracapas com sinopses ou comentários do autor 

– mas eles justificam e podem confirmar a tentativa da autora 

em se valer do folclore em uma produção para as crianças. 

É provável que existisse uma resistência da Alexina de 

Magalhães para com esse trabalho: “o interesse pela literatura 

popular anonyma será perdoavel a um fado errante?” (PINTO, 

1916, p.5). No entanto, existia a certeza de um trabalho 

cumprido (apesar das próprias indicações de melhoramentos 

da escritora), sobretudo com a sua intenção de: tocar as 

almas, elevar as crianças e aproximar os humanos. Segue o 

trecho, que finaliza a nota preliminar dos apêndices, que 

parece comprovar esta nossa preocupação: 

Manuseassem eles [os artistas nacionais], “nos 
seus todos”, a literatura brasileira, no que ela 
tem de mais significativo; assistissem ao 
diuturno trabalhar do povo que, em toda 
parte, não para nunca; observassem os 
pequeninos nos seus lazeres; no sofrer como 
no folgar; viajassem pelo interior do Brasil, e 
não ficariam sem verdadeiras ilustrações esses 
livrinhos em que – a bem da educação das 
crianças e da unidade pátria – eu quisera ver 
condensadas todas as manifestações 
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espirituais – éticas, práticas e estéticas – do 
gênio nacional! Possam os nossos trabalhar! – 
E ... num traço e na argila e em sons 
concretizar a nossa vida, no que ela de bem 
nosso encerra – na alma das pedras e das 
coisas; na alma das plantas; na alma dos 
pequeninos heróis do ócio; na alma dos 
grandes heróis do trabalho! ... Possam todos 
concorrer estudando-nos, registrando-nos, 
melhorando-nos como povo, para 
conscientemente aliar-nos pelo espírito!  

Possam esses livrinhos, e outros melhores do 
que esses, contribuir para realizar-se o ideal de 
condensação, de síntese, de toda a nossa alma 
– tais os ardentes votos do colecionador. 
(PINTO, 1916, p.193 – adaptado para o 
português contemporâneo) 

Acredita-se que é possível apontar particularidades 

artísticas da obra referida como estratégias que contribuem 

para a construção dos sentidos do texto e para a sua recepção 

e, pelos resultados parciais de nossa pesquisa, é possível 

afirmar que Alexina de Magalhães participou ativamente da 

edição dos seus livros. A escolha da escritora em trabalhar 

com crianças como forma de elevá-las, de algum modo, e os 

indícios de inovação da literatura infantil que estava se 

iniciando no Brasil são alguns aspectos que foram 

considerados neste trabalho, cogitando mostrar a validade de 

estudos contemporâneos sobre os paratextos na composição 

de um livro. 
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MARINA COLASANTI E A LITERATURA INFANTIL E 

JUVENIL: NOVAS REPRESENTAÇÕES DO FEMININO 

NOS CONTOS DE FADAS14 

Morgana de Medeiros Farias (UFPB) 

Valnikson Viana de Oliveira (UFPB) 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Com a mudança contínua pela qual o mundo passa, 

constantemente nos deparamos com quebras de ideologias, 

novos modos de comportamento, culto a crenças até então 

condenáveis, dentre outras questões que merecem mais da 

nossa atenção, a fim de que sigamos, de fato, como sujeitos 

do nosso tempo. Pensando nisso, consideramos que as teorias 

voltadas ao feminismo, à crítica feminista e às discussões de 

gênero se fazem pertinentes se ponderarmos acerca dessas 

mudanças, da necessidade cada vez mais latente de se 

compreender o outro na sua totalidade, visando a estabelecer 

uma convivência entre crenças e povos distintos, pautada no 

respeito de um para com o outro. 

                                                           
14 Trabalho proveniente de um recorte da dissertação intitulada Mulher, casamento e autoria 
feminina: enfoques na literatura infantil e juvenil de Marina Colasanti (2017), apresentada 
pela autora Morgana de Medeiros Farias como um dos requisitos para a obtenção do título de 
mestra em Letras, pela Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Liane 
Schneider. 
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Na literatura infantil e juvenil brasileira 

contemporânea, opondo-se à predominância de um perfil 

sexista, diversos autores e autoras passaram a buscar uma 

representação de resistência às figuras femininas ante os 

comportamentos romantizados, dotados de passividade e 

submissão em esferas de atuação severamente limitadas. 

Nessa perspectiva, a presente pesquisa propõe a leitura de um 

exemplar da obra literária de Marina Colasanti, intitulado 

Doze reis e a moça no labirinto do vento (2006), com base em 

discussões de gênero, voltando-se para os contos “O rosto 

atrás do rosto” e “Doze reis e a moça no labirinto do vento”. 

Temos como elemento temático principal o 

casamento, ilustrador de questões polêmicas importantes na 

formação cognitiva e emocional de crianças e jovens e que, 

por isso, deve ser discutido no âmbito da arte literária se 

considerarmos o seu caráter formador e emancipatório, sob a 

crescente necessidade de discussão acerca de tópicos 

rechaçados por diversos setores sociais. 

A própria produção literária de autoria feminina foi, ao 

longo do tempo, preterida devido à frequente consagração de 

obras escritas por homens, reforçando uma cultura de cunho 
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patriarcal, o que já justificaria o intento de elaborar um 

trabalho que se agrupe aos movimentos emancipatórios e de 

reconhecimento da produção de mulheres no contexto 

nacional, ligadas aos estudos sobre o feminismo. Além disso, 

entendemos que as narrativas selecionadas evidenciam os 

arrolamentos e os embates que se estabelecem no campo dos 

estudos culturais assinalados por um sistema que dá vez ao 

masculino e ao que provém dele. 

Estudaremos, então, como se dá a formação e a 

consolidação da instituição do matrimônio, com vistas ao papel 

desempenhado pelas mulheres, no que concerne a atributos e 

obrigações que historicamente foram destinados a elas, 

evidenciando as diferenças entre os contos populares tradicionais 

e os contos de fada contemporâneos, evocando o papel simbólico 

dos elementos maravilhosos inseridos em tais narrativas. 

Para fundamentar a nossa pesquisa bibliográfica, de 

cunho qualitativo-interpretativo, valemo-nos de teóricos 

sobre gênero e atuação feminina na literatura, tais como 

Oliveira (2013) e Moreira (2003), bem como da teoria acerca 

da literatura infantil e juvenil, representada por Besnosik 

(2009) e Zilberman (2005), dentre outros. Como resultado 
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parcial, observamos que Colasanti rompe com ideais de 

gênero excludentes e questiona sutilmente o lugar 

naturalizado que sempre foi destinado ao ser feminino nos 

textos literários destinados aos pequenos leitores. 

Optamos por realizar um trabalho que relacione a 

literatura infantil, juvenil e o gênero devido à crença de que há a 

necessidade de levar às crianças e aos jovens outras realidades 

que não sejam aquelas moldadas pelo sistema patriarcal. Por 

mais que qualquer escritor se diga isento de ideologias, sejam 

elas de que natureza for, algo da sua subjetividade, ou mesmo de 

alguma crença que nutra, vai escapar pelas entrelinhas do texto. 

As crianças estão em contato direto com as histórias infantis e é 

importante que elas conheçam as diversas realidades. A 

literatura infantil e juvenil serve, nesse caso específico, para 

proporcionar um relevante diálogo com crianças e jovens no que 

diz respeito ao gênero, visando formar cidadãos mais respeitosos 

com as diferenças. 

GÊNERO E ESCRITA DE AUTORIA FEMININA 

A produção cultural feminina tem a sua invisibilidade 

constatada quando percebemos, estatisticamente falando, a 

quantidade de autores consagrados pelo cânone em detrimento 
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do número de autoras, isso porque a mulher está, de fato, 

inserida em um grupo minoritário, que vem buscando a sua 

ascensão com o passar dos anos. Atualmente, ainda podemos 

ver que há muito mais autores do que autoras no rol de obras 

literárias, o que representa um peso histórico considerável. 

Em tempos remotos, mulheres escritoras utilizavam 

pseudônimos para atribuírem autoria às suas produções, pois 

não era aceitável que elas escrevessem. À mulher era 

reservado apenas o espaço do lar, do privado, onde ela 

poderia viver em clausura, de modo que não representasse 

nenhum risco à cultura patriarcal vigente. Os olhares eram 

voltados às obras literárias escritas por autores do sexo 

masculino, estas que ocupavam o lugar do que teoricamente 

haveria de maior e melhor na literatura universal. 

Os estudos culturais e de gênero vêm fazendo da 

literatura um campo fértil de discussões e difusão de si 

próprios, como forma de trazer à tona questionamentos que 

podem originar pensamentos mais críticos e pautados no 

respeito à diferença. É essa militância que as mulheres 

assumiram, visto que são as mais interessadas em consolidar 
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sua liberdade de expressão e de escolhas, sejam elas de que 

natureza forem. 

Os estudos feministas, nesse sentido, buscam legitimar 

a história de mulheres através da garantia de espaços na 

historiografia literária. Socialmente falando, os espaços 

masculinos e femininos são (ou sempre tenderam a ser) bem 

claros. De acordo com Almeida: 

É nessa conjuntura de uma travessia em 
direção a um questionamento do espaço, do 
lugar, do local e do global que se pode 
analisar como esses novos espaços comunais 
da contemporaneidade aparecem discutidos 
em narrativas produzidas por mulheres. 
(2013, p.75) 

Escrita de autoria feminina e crítica feminista são 

coisas distintas, embora caminhem paralelamente. 

Corroborando com essa afirmativa, Moreira afirma que “A 

crítica feminista continua perseguindo seu objetivo: identificar 

aquilo que, de fato e de direito, caracteriza a escrita feminina 

e, por outro lado, construir uma ideia básica, estrutural para a 

análise da literatura elaborada por mulheres” (2003, p.42). 

Por meio da obra de Colasanti, sobretudo do livro de 

contos Doze reis e a moça no labirinto do vento (2006), 

percebemos que a autora é detentora de um modo de 
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escrever peculiar, de modo que não só não incentiva o 

preconceito entre homens e mulheres, como coloca as 

personagens femininas em situações de tomada de decisão, 

quando podem escolher o que desejam fazer de suas vidas. 

Essa abordagem do ser feminino gera alteridade e rompe com 

modelos de personagens voltados à cultura patriarcal. 

Podemos afirmar que Colasanti assume uma 
postura feminista ao afirmar que a situação 
das mulheres na sociedade a interessa muito. 
A autora também reconhece as limitações 
impostas ao sexo feminino socialmente e tenta 
entender como isso se dá, onde se localiza e 
como se reflete nas produções literárias das 
mulheres. (OLIVEIRA, 2013, p.63) 

Acreditamos que tais histórias podem estimular jovens 

leitores a construir compreensões diferenciadas sobre as 

relações sociais entre homens e mulheres, colaborando com a 

educação mais consciente no que diz respeito à construção do 

gênero por parte de meninos e meninas. Nos contos 

escolhidos, há abordagens que questionam costumes já 

enraizados. Trata-se de uma conduta diferenciada das quais 

somos acostumados a ver. 

Consideramos a literatura infantil e juvenil de Marina 

Colasanti como sendo detentora de abordagens que colocam 

a mulher em evidência e conferem a ela a importância que lhe 
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é devida, tendo, assim, papel de modificadora da sociedade e 

das crenças vigentes embasadas por ideologias patriarcais. 

“Escrita e linguagem, portanto, representam poderes e 

ideologias, e servem para consolidar e garantir determinada 

supremacia social” (JACOMEL, 2007, p.82). 

Embora seja, ainda, negada a muitas mulheres a 

presença no cânone nacional, percebemos que o motivo 

impulsionador não é e quase nunca foi a falta de condições 

artísticas para isso. Pelo contrário, a qualidade de muitas 

obras da literatura feminina, isto é, aquela escrita por 

mulheres, salta aos olhos; a problemática sempre foi ter de 

provar isso e driblar a crítica de que a literatura de autoria 

feminina é autobiográfica. 

Na literatura infantil e juvenil, os contos de fadas de 

Colasanti vão na contramão dos tradicionais e um dos motivos 

de ganharem ênfase são os elementos que remetem o(a) 

leitor(a), por vezes, à Idade Média, equilibrando com 

delicadeza os gêneros lírico e narrativo, discutindo sobre 

assuntos contemporâneos e sobre as relações humanas. A 

linguagem utilizada pela autora proporciona encantamento 
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aos seus leitores. Talvez, devido a isso, suas obras tenham 

cativado cada vez mais a atenção do público e da crítica. 

Essas narrativas transcorrem numa época que 
sugere a Idade Média, uma vez que se 
ambientam em aldeias, campos ou castelos, 
tendo pastores, camponeses, cavaleiros, reis ou 
princesas por personagens. Em desacordo com 
os padrões típicos dos contos de fadas, os de 
Marina Colasanti não estão comprometidos 
com um “final feliz”, muitos deles apresentando 
desfechos trágicos ou finais em aberto, o que 
constitui uma atualização dessa modalidade de 
narrativa. (MORAES, 2011, p.337) 

Nessa perspectiva, os novos contos de fadas de 

Colasanti renovam temas e elementos de enredo dos 

tradicionais, ao mesmo tempo em que preservam seus 

elementos estruturais mais característicos. 

Marina Colasanti lida com o conto de fadas em 
outra direção: adota as personagens 
tradicionais, como reis, princesas, fadas, 
animais dotados de propriedades mágicas, 
para extrair delas situações novas, que 
traduzem o mundo interior e os desejos 
profundos dos seres humanos. (ZILBERMAN, 
2005, p.100) 

A autora abala o caráter educativo, não adequando 

seus escritos à transmissão de valores e à disseminação de 

determinados estereótipos, atualizando a fórmula temática do 

referido gênero da literatura infantil e juvenil para a realidade 
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de seus leitores, com forte tendência a temas de reflexão 

interna e existencial. 

No que concerne ao papel do feminino em suas 

narrativas, Marina Colasanti evidencia a gradativa mudança do 

viés análogo entre a mulher e a criança, que por muito tempo 

se igualavam em subalternidade biológica e social (ZINANI, 

2015). A fortuna literária colasantiana é extensa e conta com 

muitos gêneros que adentram ao universo das vivências 

femininas, bem como ao lado sensível que há na nossa 

existência. A busca por uma escrita feminina com identidade 

própria tem se tornado cada vez mais frequente e vem 

adquirindo força perante os setores acadêmicos. No entanto, 

assim como as conquistas conseguidas pelo movimento 

feminista ao longo da história, esse processo é lento e 

permeado por contradições. 

LITERATURA INFANTIL E JUVENIL COLASANTIANA: 

ESTEREÓTIPOS E QUEBRAS DE PARADIGMAS 

Não é novidade afirmarmos que os contos de fadas 

tradicionais preconizam valores de submissão quando falamos 

do sexo feminino. As personagens femininas com as quais 

temos contato, na maioria das vezes, não têm autonomia, 
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pelo contrário, passam toda a narrativa construindo uma 

história que deságua sempre em um casamento, este que é o 

maior símbolo de um final feliz. Se fizermos uma breve 

retrospectiva das narrativas infantis e juvenis que nos foram 

contadas e lemos desde a mais tenra idade – muitas delas 

ainda contadas e lidas atualmente –, notaremos que grande 

parte das obras, no que diz respeito à representação feminina, 

delega à mulher um espaço determinado pelo esteriótipo 

passivo, ainda que muitas narrativas tragam figuras femininas 

que, mesmo sem a posição redentora, trabalham, ordenam, 

seduzem, enganam e resgatam as masculinas. Em meio à 

prescrição de que homens e mulheres ocupam na sociedade 

papéis distintos e, de certa forma, impermeáveis, muitos 

meninos e meninas cresceram e ainda crescem concebendo o 

mundo sob uma visão afastada da razoabilidade que deve 

orientar a relação entre os gêneros. 

No mesmo sentido, podemos dizer que boa parte das 

representações femininas na literatura infantil e juvenil com 

as quais temos contato desde cedo por muito tempo pôde ser 

caracterizada como limitada, muitas vezes ligando o destino 

de suas personagens mulheres à condição indefesa e/ou à 

127



necessidade de um casamento para obter realização pessoal 

e/ou felicidade. Não devemos negar a importância da leitura 

dos clássicos, mas podemos defender uma bibliografia mais 

diversificada que não condicione os pequenos leitores a 

padrões sociais obsoletos, proporcionando-lhes, assim, desde 

cedo, uma visão ampla sobre o lugar da mulher na sociedade 

como um espaço não demarcado pelo sexismo. Ademais, não 

queremos dizer que os contos tradicionais são nocivos, porque 

também discutem e reafirmam valores formativos 

importantes, como a bondade, a humildade, a retidão, a 

tolerância, dentre outros. 

Se o conteúdo dos contos clássicos é reflexo de 
uma forma social ultrapassada, e se seu 
aproveitamento em outra sociedade, depois de 
neutralizada a forma de rebeldia que os 
impregnava, serviu a um interesse repressor, a 
sobrevivência desse gênero narrativo, em 
nossos dias, depende de modificações que o 
compatibilizem com o caráter emancipatório 
da literatura. (ZILBERMAN; MAGALHÃES, 1987, 
p.141) 

Considerando este caráter emancipatório da literatura, 

podemos citar obras infantis e juvenis que já estão em 

consonância com os padrões sociais atuais – como a que nos 

propusemos analisar –, que convidam os leitores a pensar e a 

questionar as imposições às quais estão submetidos. 
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Contemporaneamente, podemos perceber que nem sempre o 

casamento, o encontro amoroso e a busca pela beleza física 

são determinantes para que desfrutemos a felicidade. 

Na literatura infantil e juvenil brasileira, o sinal de 

personagens femininas que fogem à regra, ainda vigente, 

começou a se dar com Emília, personagem de Monteiro 

Lobato. Em obras como Geografia de Dona Benta (1937) e O 

Minotauro (1939), a boneca de pano ultrapassa os espaços 

internos – o lar, por exemplo –, conquistando outros 

ambientes destinados predominantemente aos personagens 

masculinos. Ocorre que, conforme bem observa Regina 

Zilberman (2005), Emília, entre outras personagens que 

também transpõem a fronteira existente entre o espaço 

público, destinado aos meninos da ficção, e o privado, quase 

que exclusivo das meninas ficcionais, possuem atributos 

mágicos, de maneira que podemos considerar como a 

primeira figura “real” feminina, que rompe os estereótipos de 

gênero na produção nacional a protagonista Bel da obra Bisa 

Bia Bisa Bel (1982), de Ana Maria Machado, embora o enredo 

seja dotado de elementos sobrenaturais. Além de Bel, outras 

personagens “incomuns” foram surgindo ao decorrer dos 
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anos15, continuando, infelizmente, no âmbito das exceções. 

Nesse panorama, insere-se o corpus deste estudo, a coletânea 

de contos Doze reis e a moça no labirinto do vento (2006). 

Para exemplificar o que viemos discutindo, achamos 

por bem analisar os dois contos já mencionados de Marina 

Colasanti e começaremos, portanto, pelo que tem como título 

“O rosto atrás do rosto”. Dentre outras coisas, o conto aborda 

o tema da crise de identidade na pós-modernidade, esta que 

está ligada a um dos personagens principais, o Guerreiro das 

Tendas de Feltro, que tinha o rosto coberto por uma máscara 

de aço e, portanto, não permitia que ninguém visse sua 

fisionomia. Ele, depois de andar pelo mundo e travar inúmeras 

batalhas, decide fazer de um reino que encontra pelo caminho 

o seu paradeiro. 

Sentindo necessidade de uma companheira, o 

Guerreiro mandou que os seus serviçais avisassem por toda 

parte que ele estava à procura de uma esposa. Muitas foram 

as princesas que se apresentaram a ele em seu castelo, no 

entanto, ao perceberem que se tratava de um pretendente de 

                                                           
15 Zilberman (2005) cita Glorinha, em A curiosidade Premiada (1978), de Fernanda Lopes de 
Almeida; Tânia, em Nó na garganta (1980), de Mirna Pinsky; e Clarice, em Coisas de menino 
(1980), de Eliane Ganem. 
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máscara no rosto, todas elas voltaram aos seus países de 

origem e deixaram para trás a proposta de casamento; apenas 

uma princesa, que chegou montada em um urso pardo, não 

numa carruagem, aceitou seu pedido, embora ele a tivesse 

alertado de que nunca poderia ver seu rosto. 

Para Santos, “O urso aqui aparece apenas de forma 

tangencial, mas não podemos deixar de notar que ele surge 

como aquele que introduz a heroína no conto e, mais 

especificamente, no novo lar de que ela fará parte, ao lado do 

Guerreiro” (2008, p.23). A personagem masculina sente 

necessidade de se casar, de ter uma companheira; a feminina 

possui traços fortes se observarmos as condições em que ela 

chega ao reino, montada em um animal que é símbolo de 

força, coragem e grandeza. 

Após aceitarem um ao outro em matrimônio, depois 

de muita festa, a Rainha, cada vez mais, definhava, se 

mostrava triste por não saber de fato quem era aquele 

homem que estava ao seu lado, com quem se deitava todas as 

noites e dividia os seus dias. Não conseguindo mais lidar com 

a situação, ela pede que ele tire a máscara, mas, para sua 

surpresa, embaixo da máscara de aço havia uma de bronze. 

131



Tendo atendido ao pedido da esposa, o Guerreiro 

pede, então, que ela nunca mais lhe peça nada semelhante. 

Não se contentando em não ver o rosto do marido, a Rainha 

tira-lhe a máscara, após um ano, enquanto ele dorme, 

percebendo que ali não há um rosto, mas duas fendas escuras 

entalhadas no vermelho da máscara de laca. 

Sempre disposto a satisfazer os desejos da esposa, 

mesmo que estes tocassem diretamente nos seus medos e 

inseguranças, o Guerreiro se anula pela sua amada. Temos um 

exemplo de marido preocupado com o bem-estar da sua 

companheira, que não mede esforços para ver sua felicidade. 

Vemos que há amor por parte dele, não se trata de um 

casamento meramente contratual. 

Esta última tentativa de descobrir o rosto 
por trás da máscara leva ao desfecho do 
conto, já que a moça, ao retirar a máscara, 
assusta-se com o que vê e derruba a vela 
que segurava. O incêndio provocado 
consome o castelo e, parece, também o 
Guerreiro, enquanto a heroína foge 
aterrorizada. (SANTOS, 2008, p.23) 

Ecoa, nesta cena, o mito greco-romano de Eros 

(Cupido) e Psiquê, popularizado pelo escritor e filósofo 

Apuleio (125 d.C. – 170 d.C.), na obra O asno de 

ouro/Metamorfoses, em que a divindade que representa a 

132



personificação da alma, casada com o deus do amor, 

acreditava ter desposado um monstro, pois o esposo nunca 

lhe aparecia e, quando estavam juntos, ficava invisível, não 

revelando sua identidade. Apesar disso, ela amava o cônjuge, 

que a fizera prometer jamais tentar descobrir seu rosto. Certo 

dia, tomada de curiosidade e percebendo que seu marido se 

entregara ao sono, dirigiu a luz de uma lâmpada ao rosto do 

parceiro, também com intenção de matá-lo com uma faca. 

Psiquê, ao mesmo tempo espantada e admirada com a beleza 

de Eros, deixa pingar uma gota de azeite quente sobre o 

ombro dele, ferindo-o. Percebendo que fora traído, ele 

enlouquece e foge, gritando repetidamente que o amor não 

sobrevive sem confiança. Psiquê então passa a vagar pelo 

mundo, desesperada, à procura do perdão de seu amor. 

No conto de Marina Colasanti, a Rainha paga pela sua 

atitude com a solidão, pois foge não sabemos para que lugar, 

sem rumo, atormentada, e deixa, no castelo, em situação de 

emergência, aquele que acreditávamos que ela amava. O 

enlace matrimonial se desfaz de forma trágica e o fim da 

narrativa fica em aberto, já que não sabemos como se deu de 

fato o desfecho dela, não podemos afirmar com veemência o 

133



que aconteceu com o casal. Por exemplo, o Guerreiro tanto 

pode ter morrido, quanto escapado do incêndio. 

Percebemos que a Rainha queria mesmo entrar em 

contato com a essência do Guerreiro, bem como fazê-lo se 

encontrar consigo mesmo. Daí, inclusive, a relevância do papel 

desempenhado por ela no conto. Colasanti aborda bem essa 

questão da identidade, da necessidade de conhecimento do eu, 

dos obstáculos encontrados até que se dê esse encontro. Vale 

ressaltar que, mesmo não saindo como se poderia 

esperar/imaginar, todo esse percurso se dá devido à insistência e 

à constante busca feminina, tendo como meio o matrimônio. 

O outro conto que também traz a temática do 

casamento tem como título “Doze reis e a moça no labirinto 

do vento”. Nesta narrativa, uma heroína decide casar, mas, 

diferentemente do comumente retratado nos contos de fadas 

tradicionais, quer que o fato se dê no momento escolhido por 

ela e não pelo pai. A trama se passa dentro do Labirinto de 

Fícus que, segundo o pai da moça, está ali para abrandar o 

vento e proteger as flores. No referido labirinto, há doze reis 

dos quais restará apenas um para desposar a princesa. 
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Os reis eram estátuas e estavam lá sob o único 

propósito de esperar que a filha do outro rei quisesse casar e, 

então, cada um iniciaria uma batalha individual visando a 

atingir o objetivo de conquistá-la. Cada um dos doze reis tem 

uma tentativa, equivalendo a um mês do ano. Portanto, foram 

necessários doze meses de muitas lutas e experiências até que 

a moça escolhesse aquele com quem iria finalmente se casar. 

Doze reis passam por provas impostas por ela. 
Onze deles fracassam e se perdem nos 
caminhos do labirinto da mulher. Aqui, homem 
e mulher não se encontram facilmente. É 
preciso alguns “sacrifícios” para que obtenham 
o que desejam. Finalmente, surge o rei que 
desvenda o labirinto da moça, sem segui-la, 
sem procurar seu caminho. Fazendo uso da 
força de sua masculinidade, ele abre espaço 
nesse labirinto com sua espada e encontra a 
moça, que, por fim, se entrega num sorriso. 
(BESNOSIK, 2009, p.4) 

Todos os reis encontram dificuldade em percorrer o 

caminho estabelecido pela moça. O primeiro sente pesar os 

seus pés devido ao longo tempo em que foi estátua; o 

segundo teve o seu faro empedrado; o terceiro ficou 

prisioneiro do labirinto e assim se foram onze reis que não 

conseguiram transpor as muitas barreiras encontradas. O 

último rei não perseguiu as trilhas do labirinto, não foi de 

acordo com o que preconizou a moça. Mostrando-se esperto, 
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pensou de outra forma e foi em frente, em busca da 

realização do seu objetivo maior. 

Embora tenhamos uma princesa que está para ser 

resgatada, assim como nos contos de fadas tradicionais, vale 

ressaltar que ela mesma quis se colocar nessa situação, pondo à 

prova seus pretendentes, vendo até aonde iam sua vontade e 

resignação em desposá-la. Para Besnosik, “O feminino é 

protagonista, constrói seu próprio caminho, inscreve-se como 

potência criadora afirmativa, não é mais o masculino que a 

determina” (2009, p.4). Temos uma moça determinada, dona de 

si, que escolhe com quem vai se casar. Sendo a protagonista da 

história, tudo gira em torno dela e das suas vontades. 

A autora possui uma escrita que vai além de uma 

literatura de fruição, ela também é política. Se considerarmos, 

inclusive, que o maravilhoso possui uma função social, 

veremos que os contos de sua autoria verdadeiramente 

assumem características contemporâneas, de um mundo que 

está em constante mudança. Para Santos: 

Colasanti se insere nesta linha de mulheres 
que se valem da literatura para contestar a 
ordem desigual, para tomar o verbo do 
domínio masculino e utilizá-lo como 
instrumento de libertação feminina através da 
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releitura de representações tradicionais que 
são assim reinventadas. (2014, p.6) 

Se no contexto dos contos de fadas tradicionais a 

mulher realmente dependia do homem para quase tudo e 

casar era considerado o ápice da realização na vida de cada 

uma delas, hoje isso não se aplica mais com tanta veemência à 

vivência de ambos os sexos, visto que as normas impostas 

pela sociedade vêm sendo cada vez mais relativizadas. Para 

concluir, hoje as pessoas, em sua maioria, se casam por amor 

e não por interesse familiar ou pela escolha dos pais dos 

noivos, o que já é uma quebra e tanto de paradigmas. 

Ainda que não possamos afirmar que a moça ama o rei 

que a encontra no Labirinto de Fícus, percebemos que a sua 

reação ao vê-lo, ao ter sido encontrada por ele, lhe 

proporciona boas sensações, o que podemos constatar pelo 

sorriso com o qual ela o presenteia assim que se dá o 

encontro de ambos. “Uiva o vento escapando pelos rasgos, 

fugindo a cada golpe. Sob a lâmina, trezentas e sessenta e 

cinco quinas se desfazem. Até que não há mais labirinto, só 

folhas espalhadas. E a moça. Que livre, no gramado, lhe sorri” 

(COLASANTI, 2006, p.86). 
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A moça era um prêmio a ser conquistado por aquele 

que se mostrasse mais forte e disposto a enfrentar as 

adversidades, o que prova que ela não queria qualquer 

marido, mas um que atendesse às suas aspirações femininas, 

como a perseverança e a certeza de querê-la verdadeiramente 

como esposa. A narrativa mostra a mulher como aquela que 

dita as regras, como a que tem suas vontades atendidas e por 

que não dizer o seu ego massageado. 

A autora toca em temas contemporâneos como a 

solidão, o medo, o amor, ligados à busca feminina pela plenitude 

de sentimentos. Colasanti desmonta valores veiculados pelos 

contos de fadas tradicionais sem desacreditá-los ou sem querer 

deixá-los à margem da literatura infantil e juvenil. Ela escreve 

levando em consideração os embates ideológicos suscitados 

pelas discussões de gênero, fazendo, assim, com que as 

mulheres e os temas relacionados às suas vivências ganhem 

evidência e sejam minimamente respeitados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso trabalho, dentre outras coisas, discute a 

perspectiva feminina presente em duas narrativas curtas de 

Marina Colasanti. Por meio delas entendemos que as 
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personagens criadas pela autora assumem uma perspectiva de 

vida própria, um olhar firme dos acontecimentos que lhes 

acometem, ou seja, são donas do próprio destino. Os contos 

evidenciam relações de gênero que não devem ser 

desconsideradas, pois mostram a capacidade feminina de 

discernir, de lutar, de agir conforme aquilo que acreditam. 

Embora não tenhamos visto mulheres plenas com suas 

escolhas amorosas, constatamos que todas elas têm vontade 

própria, não são passivas e escolhem de que forma devem 

conduzir suas vidas. Vimos que o casamento, para a mulher, não 

deve ser visto apenas como lugar comum de procriação e 

cuidados com o marido e o lar. Em nenhum dos contos 

presenciamos passagens que denotem isso, pelo contrário, 

nenhuma das mulheres tem filhos ou aparecem cuidando da casa. 

Assim sendo, vemos que o caminho contrário ao lar, 

em direção ao mundo externo, é um mecanismo de 

resistência feminista muito bem representado nas narrativas 

de Colasanti. As personagens a quem ela “dá vida” são 

capazes de traçar o próprio destino, este que antes era 

limitado e mais parecia uma cartilha que deveria ser seguida 
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igualmente por todas as mulheres, desconsiderando, para 

isso, suas subjetividades. 

Com o leque de opções, por parte destas, sendo 

expandido, a própria vivência e imaginação se ampliaram, já não 

havendo ponto de chegada ou de partida fixos. Isso transformou o 

entendimento acerca da identidade feminina, que antes era ligada 

apenas ao âmbito privado do lar. À mulher foi dado o direito de 

frequentar espaços públicos e, por conseguinte, se fazer perceber 

por atitudes intrínsecas, suas. 

Ao nos aventurarmos pelo universo literário infantil e 

juvenil construído por Marina Colasanti, nos deparamos com 

formas mais realistas de escrever e de encantar os leitores 

dessa fase da vida, proporcionando aos mesmos um encontro 

com contos detentores de outros finais felizes, diferentes dos 

tradicionais, bem como com formas diversificadas de enxergar 

os arranjos matrimoniais e os fatos provenientes deles, 

considerando as subjetividades que permeiam um casal, 

culminando em uma provocação à criticidade deste leitor, que 

adentra outros cenários e outras formas de fazer literatura. 

Nesse sentido, consideramos relevante empreender análises 
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dessa natureza, com vistas ao trabalho com a igualdade de 

gênero na fase vital mencionada. 
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O MAL NA REPRESENTAÇÃO DO FEMININO EM 

CONTOS DE CHARLES PERRAULT E DOS IRMÃOS 

GRIMM 

Regina Michelli 

O mal vem de longa data. 

Provérbio árabe 

INTRODUÇÃO 

Nas narrativas da tradição para as crianças, os 

chamados contos de fadas ou de encantamentos, perpassa a 

ideia da moralidade e do dogmatismo em muitas histórias, 

vinculando uma configuração de personagens femininas ligada 

à submissão, à obediência, à beleza. Nem sempre, porém, é 

esse o retrato que se encontra na leitura dos contos. Há 

personagens femininas ousadas e espertas, capazes de 

ludibriar seus oponentes, obtendo a vitória ao final da 

história. Há outras, porém, a quem são atribuídas ações 

malignas, e mesmo cruéis, que delineiam um cenário próximo 

à monstruosidade. Dentre as figuras de certa forma 

arquetípicas que se destacam como representantes do mal, 

são bastante conhecidas as madrastas e as bruxas ou fadas 

más. Além delas, há personagens, geralmente secundárias, 

que perpetram ações que prejudicam, deliberadamente, 

144



outras personagens. A proposta deste trabalho repousa na 

investigação das representações identitárias da figura 

feminina e sua relação com o mal, malefícios por vezes 

decorrentes de sentimentos mal elaborados na psique, como 

ciúme, inveja, orgulho. O corpus da pesquisa assenta em 

contos de Charles Perrault e dos irmãos Grimm. 

1. O MAL 

De modo geral, pode-se afirmar que as pessoas sabem 

o que é mal, principalmente quando sofrem uma ação 

malévola de outrem. No sentido dicionarizado, o mal define-

se, como substantivo masculino, abarcando uma gama de 

circunstâncias: “tudo o que prejudica, fere ou incomoda; o 

contrário de bem; infelicidade; desgraça; calamidade; 

prejuízo; inconveniente; imperfeição; ofensa; aflição; doença;” 

(COSTA; MELO, 1986, p.1046). Proveniente do latim, o 

significado etimológico da palavra aponta, em primeira 

instância, para o que prejudica ou fere, ou para aquilo que se 

opõe à virtude. 

O mal pode ser caracterizado tanto como proveniente 

de desastres ou calamidades, como furacões, tsunamis, 

fenômenos da natureza, quanto decorrente de aspectos que 
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envolvem doenças físicas e psíquicas (cegueira, má formação 

genética, depressão, culpa, remorso) e mesmo mazelas sociais 

(pobreza, fome, desemprego). A conceituação do mal, porém, 

vem se configurando uma área problemática para a filosofia, 

ao resvalar na teologia, gerando certa dificuldade de conciliar 

a realidade do mal com a existência de um Deus criador, sumo 

bem: “como se pode afirmar conjuntamente, sem 

contradição, as três proposições seguintes: Deus é todo 

poderoso; Deus é absolutamente bom; contudo, o mal existe” 

(RICOEUR, 1988, p.21). 

Concepções sobre o assunto podem conduzir a Platão, 

cujo fundamento do mal tanto se encontra na natureza 

humana, ligada a paixões e sentimentos que desequilibram o 

ser, quanto no princípio telúrico, em que na Terra, por 

oposição ao Céu, acha-se a morada do mal, ainda que o bem 

possa ser alcançado pelo cumprimento de regras que 

normatizam o comportamento social. Ao estabelecer uma 

hierarquia entre a razão e os sentidos, Platão atribuiu “à razão 

‘depurar’ os enganos que os sentidos nos levam a cometer, 

para que o espírito possa atingir a verdadeira contemplação 
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das ideias.” (ARANHA; MARTINS, 1986, p.126), mundo em que 

a concepção de bem tem morada. 

Para Aristóteles, o bem supremo, o sumo bem, é a 

felicidade, decorrente de ações humanas centradas na 

racionalidade; no lado oposto, o mal, a dor. Em sua preleção 

sobre o que é o bem em Ética a Nicômaco, o filósofo traz à luz, 

dentre vários aspectos, a relação com a honra, a virtude 

intelectual e moral, a paixão e a ação, a temperança, a 

liberalidade, a riqueza, a justiça, as formas de amizade, as 

variedades do prazer, a natureza da felicidade, considerada o 

fim último da espécie humana: 

Verbalmente, quase todos estão de acordo, 
pois tanto o vulgo como os homens de cultura 
superior dizem ser esse fim a felicidade e 
identificam o bem viver e o bem agir como o 
ser feliz. Diferem, porém, quanto ao que seja a 
felicidade, e o vulgo não o concebe do mesmo 
modo que os sábios. Os primeiros pensam que 
seja alguma coisa simples e óbvia, como o 
prazer, a riqueza ou as honras, muito embora 
discordem entre si; e não raro o mesmo 
homem a identifica com diferentes coisas, com 
a saúde quando está doente, e com a riqueza 
quando é pobre. (2007, p.19) 

Na opinião de Aristóteles, os bens mais elevados são os 

que se relacionam com a alma, em detrimento dos outros 

tipos, exteriores ou relativos ao corpo. O homem bom é o que 
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escolhe a nobreza acima de tudo, espelhada na prática de 

ações nobres que o beneficiam, bem como aos seus 

semelhantes, enquanto o homem mau dedica-se à 

concretização de suas más paixões, que atrairão prejuízo para 

si e para outrem. O elemento que distingue uma ação da outra 

é a razão, orientando a uma ação pautada no dever. O bem 

reside, principalmente, na vida contemplativa, realizada por 

excelência na atividade filosófica, pautada na razão, ainda que 

Aristóteles reconheça as necessidades dos seres humanos, 

ligadas a coisas que facilitam a vida terrena, incentivando, 

porém, a que as pessoas se esforcem para viver de acordo 

com o que há de melhor em si. 

A noção do bem relaciona-se ainda a questões que 

remetem ao terreno da ética ou da filosofia moral, 

constituindo-se de um conjunto de regras que normatizam o 

comportamento dos seres humanos na sociedade: “Exterior e 

anterior ao indivíduo, há uma moral constituída, que orienta 

seu comportamento por meio de normas. Em função da 

adequação ou não à norma estabelecida, o ato será 

considerado moral ou imoral.” (ARANHA; MARTINS, 1986, 
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p.303). O viver em sociedade gera compromissos e interdições 

a que os seres humanos podem obedecer ou transgredir: 

A transgressão é o rasgar das normas, é a 
subversão de uma ordem. Existem inúmeras 
formas de existência inautêntica, que são 
aquelas que nos indicam as diversas figuras de 
alienação. A existência autêntica é a que se 
lança na exploração do possível rumo ao 
impossível que lhe acena e a obceca, lugar 
absoluto da ação, limiar da loucura. (COELHO, 
1968, p.LXVIII) 

Necessário se faz a formação de uma consciência crítica, capaz 

de gerenciar e articular as normas sociais e as ações humanas 

efetivas, instaurando-se a noção de responsabilidade pelos 

próprios atos. 

Ao traçar considerações sobre a conceituação do mal, 

oriundo de uma escolha, Denis Rosenfield formula o conceito 

de vontade maligna. O filósofo destaca três aspectos 

importantes ao refletir sobre o mal – a ética, a filosofia política 

e a metafísica: 

A ética por apresentar questões relativas ao 
juízo moral, ao modo de construirmos 
proposições que envolvem as noções de bem, 
mal e dever. A filosofia política por envolver os 
conceitos de regra política de direito e de 
natureza humana, e a metafísica, por nos 
colocar diante de diferentes acepções do ser, 
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de construção de proposições de atribuição da 
existência das coisas. (1988, p.30) 

O caminho para acompanhar pensadores que se 

detiveram em refletir sobre a ética, o bem e o mal, é longo. 

Neste artigo, interessa-nos focalizar o mal moral, que é passível 

de ser definido de forma mais clara. O mal moral “consiste na 

desordem da vontade humana, quando a volição se desvia da 

ordem moral livre e conscientemente. Vícios, pecados e crimes 

são exemplos de mal moral.” (JEHA, 2007, p.16). 

Restringir o mal a aspectos morais implica, aqui, observar 

o artífice da ação maligna, ou seja, a personagem que comete o 

mal, mais do que a que o sofre, tendo, por cenário, os contos de 

Charles Perrault e dos irmãos Grimm. Acrescentamos que a 

malignidade de uma ação se define por meio da intencionalidade 

de quem a pratica, denunciando, de forma inequívoca, a 

consciência sobre a deliberação do malfeito praticado, capaz de 

gerar prejuízo ou sofrimento a outrem. 

2. O MAL NOS CONTOS DE PERRAULT E GRIMM 

Ao contrário do que acontece em muitas 
estórias infantis modernas, nos contos de 
fadas o mal é tão onipresente quanto a 
virtude. Em praticamente todo conto de fadas, 
o bem e o mal recebem corpo na forma de 
algumas figuras e de suas ações, já que bem e 
mal são onipresentes na vida e as propensões 
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para ambos estão presentes em todo homem. 
É esta dualidade que coloca o problema moral 
e requisita a luta para resolvê-lo. (BETTELHEIM, 
1980, p.15) 

Em alguns contos da tradição – tanto do escritor 

francês Charles Perrault (1628-1703), quanto dos irmãos 

Grimm, os alemães Jacob (1785-1863) e Wilhelm (1786-1859) 

–, há a presença de um mal cujas origens são físicas e sociais: 

a fome é a causa do abandono dos filhos na floresta em “O 

Pequeno Polegar”, do primeiro escritor, e em “João e Maria”, 

dos Grimm; segundo as notas aos contos de Perrault, pela 

editora Paulinas (2016, p.238), fome e miséria epidêmicas 

constantes, além de condições climáticas muito difíceis 

marcaram o século XVII, na Europa, ao tempo de Perrault. No 

conto “As Crianças Famintas” (GRIMM, 2012, p.254-255, tomo 

2), a figura da mãe, descrita como totalmente fora de si, 

propõe a uma filha matá-la, para terem o que comer, mas ela 

pede que lhe poupe a vida pois tentará encontrar algo para 

comer, trazendo um pedaço pequeno de pão. A história se 

repete com a outra filha. O final, trágico, assinala o sono 

profundo das irmãs (provavelmente o sono da morte, já que 

ninguém consegue acordá-las) e o desaparecimento da mãe. 
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Em “Chapeuzinho Vermelho”, “Pele de Asno”, 

“Grisélides” e “Barba Azul”, de Perrault, temos um predador 

que é a personagem masculina, respectivamente, na figura do 

lobo, do pai que deseja se casar com a própria filha e do 

marido abusivo nas duas últimas narrativas. Interessa-nos 

observar, porém, ações femininas associadas ao mal, visando 

a estabelecer algumas considerações sobre a presença do mal 

e questões de gênero. 

3. FIGURAS MATERNAS 

De início, percebe-se, em vários contos, a presença de 

personagens femininas ligadas ao mal em figuras maternas, 

cujo desdobramento se vê na mãe e na madrasta malvadas. 

Seguindo a esteira de Elizabeth Badinter, o amor materno é 

um conceito construído socialmente. Ao trabalhar com o amor 

materno, a escritora ilumina a aura de sacralidade que cerca 

este sentimento, percebido como inato por aqueles que 

defendem a essência imutável desse amor: “a maternidade e 

o amor materno que a acompanha estariam inscritos desde 

toda a eternidade na natureza feminina. Desse ponto de vista, 

uma mulher é feita para ser mãe, e mais, uma boa mãe” 

(1985, p.15). Badinter se contrapõe a este posicionamento 
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ideológico, defendendo que o amor se estabelece através do 

contato físico cotidianamente travado entre mãe e filho. 

Assinala ainda que contingências morais, coerções sociais e 

religiosas agem como determinantes no comportamento 

humano, perspectivando o amor materno como elemento 

construído culturalmente: “O amor materno não é inerente às 

mulheres. É ‘adicional’.” (1985, p.367). 

Ratificando essa concepção, Philippe Ariès reforça que 

os laços da maternidade não eram ainda afetivamente tão 

fortes nas sociedades tradicionais, dando relevo à 

“persistência até o fim do século XVII do infanticídio tolerado” 

(1986, p.17). Retornando à autora citada, ela afirma que os 

recém-nascidos na França urbana do século XVII eram 

entregues a amas-de-leite residentes ou amas mercenárias, o 

que se intensifica no século seguinte em todas as camadas 

sociais, aumentando os índices de mortalidade infantil: “Dos 

mais pobres aos mais ricos, nas pequenas ou grandes cidades, 

a entrega dos filhos aos exclusivos cuidados de uma ama é um 

fenômeno generalizado.” (1985, p.67). Um pouco maiores, as 

crianças que sobreviviam eram encaminhadas aos conventos, 
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onde adquiriam a instrução. A mãe era uma figura distante na 

criação dos filhos. 

A psicologia de linha junguiana analisa o arquétipo 

materno. Ao lado da mãe “amorosa”, fonte e doadora de vida, 

há a mãe “terrível” ou “devoradora” (JUNG, 2011, p.314), 

capaz de também tirar a vida. Explica Jung que, como é 

característico de todo arquétipo, o materno possui uma 

grande variedade de aspectos, representados na própria mãe, 

na avó, na madrasta, na sogra, em uma mulher qualquer com 

a qual nos relacionamos. No sentido da transferência mais 

elevada, Jung (2007) inclui a deusa, especialmente a mãe de 

Deus, a Virgem, acrescentando Deméter e Coré, além de 

também reconhecer o aspecto materno em elementos da 

natureza como a floresta, o mar e as águas quietas, a matéria, 

o mundo subterrâneo, a lua. Acrescenta o analista suíço que 

“Todos estes símbolos podem ter um sentido positivo, 

favorável, ou negativo e nefasto. Um aspecto ambivalente é a 

deusa do destino (as Parcas, Gréias, Nornas). Símbolos 

nefastos são bruxa, dragão (ou qualquer animal devorador 

[...])” (2007, p.92). Jung (2007, p.93) destaca três aspectos 

essenciais da mãe: bondade nutritiva e dispensadora de 

154



cuidados, sua emocionalidade orgiástica e a sua obscuridade 

subterrânea, aspectos que se expressam nos contos de fadas 

por meio de várias personagens femininas. 

3.1. Primeiro grupo: a mãe má 

A mãe má emerge, em Perrault, no conto “As Fadas” 

(2016, p.189-198), cuja ação se volta contra a filha mais nova, 

muito bela e parecida, pela bondade e pela doçura, com o pai, já 

falecido. A mãe, segundo a narrativa, “tinha uma aversão terrível 

pela caçula. Ela a fazia comer na cozinha e a trabalhar sem 

cessar” (2016, p.191). A mãe e a filha mais velha são descritas 

como extremamente desagradáveis e orgulhosas, a ponto de 

comprometer a convivência de outras pessoas com elas. 

Nos Grimm, o conto “Um-Olho, Dois-Olhos e Três-

Olhos” (2005, p.151-158) apresenta as três irmãs que dão 

título à narrativa e assinala a mesma problemática: a mãe 

rejeita Dois-Olhos por sua semelhança com os seres humanos; 

não há menção à figura paterna. A mãe e as irmãs 

consideravam Dois-Olhos, a filha do meio, “tão ruim quanto as 

pessoas normais” (2005, p.151) e faziam-na executar tarefas 

pesadas, sem lhe darem o alimento necessário, razão por que 

a personagem preterida chorava de fome, sendo auxiliada por 
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uma maga, que lhe deu uma cabra mágica. As irmãs 

descobriram a sua ventura e mataram o animal, mas a 

protagonista enterrou as tripas da cabra e, no local, nasceu 

uma árvore com folhas de prata e frutos de ouro. Apenas 

Dois-olhas podia pegar os frutos da árvore e a mãe e as irmãs 

“sentiram inveja [...] e a trataram com mais crueldade” (2005, 

p.156). Passou, pelo local, um cavaleiro rico, que pediu um 

raminho da árvore, desejoso de saber a quem ela pertencia e 

afiançando dar em troca o que lhe pedissem. Um-Olho e Três-

olhos responderam que a árvore era delas, mas não 

conseguiram atender ao pedido do cavaleiro. Dois-olhos, que 

fora obrigada a se esconder, apareceu, deu o raminho ao 

rapaz e pediu para que a levasse consigo. O rapaz casou-se 

com ela, a árvore maravilhosa foi transportada para o castelo 

e a protagonista viveu muito feliz. No final da história, as 

irmãs, muito pobres, foram acolhidas por Dois-olhos e se 

arrependeram do mal causado à irmã na juventude. 

O historiador Robert Darnton, analisando os contos de 

Perrault, reporta-se ao fato de parecer normal o pouco afeto 

dedicado pelos pais às crianças de então, chamando a atenção 

para o tom casual com que as narrativas sugerem a morte dos 
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pequenos, “juntamente com outras formas de infanticídio e 

maus-tratos infligidos a crianças” (1986, p.49), como o abandono 

nas estradas, para que se tornem mendigos e ladrões. Do mesmo 

modo, Philippe Ariès destaca que existia um sentimento de que 

nasciam muitas crianças para que apenas algumas 

sobrevivessem, ocasionando uma “indiferença com relação a 

uma infância demasiado frágil, em que a possibilidade de perda é 

muito grande” (1986, p.57), indiferença que beira à 

insensibilidade, cenário que persistiu até o século XIX. 

Historicamente, ainda não havia sido construído um espaço de 

resguardo para a infância, tampouco existia o conceito de 

infância como o entendemos nos dias atuais. 

As ações malévolas parecem ser condicionadas por 

algum móvel, via de regra ligado a sentimentos pouco 

enobrecedores. Nesses contos citados, o “monstro” a guiar a 

mãe à malignidade parece ser a inveja e o ciúme da filha que 

lhe é menos afim, distinguida por algum traço socialmente 

valorizado e considerado superior, a quem obriga a trabalhar 

sem descanso. Em contrapartida, a mãe dedica profundo afeto 

à outra ou às outras filhas, a quem protege. Segundo 

Freedsman, Carlsmith e Sears, “a semelhança é propícia às 
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inclinações afetivas” (1975, p.93). Ao final da história de 

Perrault, porém, a mãe expulsa a filha adorada de casa por 

não suportar mais a convivência com ela, terminando por 

condená-la ao abandono e à morte. A preferência, portanto, 

parece se sustentar apenas enquanto a filha responde à 

semelhança com a mãe, enquanto se encaixa no modelo 

desejado por aquela; ao deixar de “agradar” a mãe – ao se 

tornar diferente –, ela atrai para si a rejeição: “as pessoas 

semelhantes reforçam-se mutuamente, compartilham de 

experiências agradáveis e evitam conflitos e dissabores, o que 

significa que as pessoas semelhantes tendem a gostar uma da 

outra.” (FREEDSMAN; CARLSMITH; SEARS, 1975, p.96). 

Cumpre realçar, porém, que se as pessoas consideradas 

diferentes vivenciam situações conflituosas e enfrentamentos 

variados, é também a partir da convivência com a alteridade, 

especialmente por meio de uma relação de saudável respeito, 

que emerge o amadurecimento psicológico e social. 

Outro aspecto a considerar na caracterização da figura 

materna desses contos é o da viuvez feminina, estado civil 

bastante comum na Idade Média e ainda durante o século 

XVII. Geralmente já com alguma idade ou maltratada 
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fisicamente pelas condições em que vivia, a viúva era 

considerada experiente, mas perversa, estereotipada como “a 

velha megera, terrivelmente perigosa, porque a idade e a 

viuvez agravavam ainda mais este caráter destruidor” 

(MUCHEMBLED, 2001, p.89). As velhas e as viúvas eram, 

assim, frequentemente associadas a bruxas, particularmente 

pela decrepitude física. O historiador Jean Delumeau, 

analisando a demonização da figura feminina, lembra que 

“Frequentemente a mulher velha e feia é apresentada como a 

encarnação do vício e a aliada privilegiada de Satã. Na época 

da Renascença ela desperta verdadeiro medo.” (1989, p.347), 

percebida ainda como a imagem da morte, imaginário cujas 

razões ele explica pelo fato de que se a beleza assinalava a 

bondade, nessa época neoplatônica, o que se escondia por 

trás do medo da mulher velha e feia era a malignidade. 

As mulheres que enviuvassem, criados os filhos, 

obtinham outra liberdade que também as projetava no 

exercício do mal: ao se desvincularem das atribuições e das 

responsabilidades domésticas, tornar-se-iam mais propensas a 

sentimentos malvados, ao vício, à lascívia e mais inclinadas às 

tentações do demônio. A ausência de um freio repressor, 
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assimilado à figura do marido, facilitaria a tendência ao mal 

inerente à índole feminina, ideia bastante comum durante a 

Idade Média: 

A figura feminina concentra as raízes do mal, 
transformando-se em um ente que precisa ser 
vigiado e mantido submisso à guarda 
masculina para que não consiga desenvolver 
sua perversidade natural. Simbolicamente 
representa o mal a ser dominado por uma 
sociedade que se alicerça sobre os pilares do 
poder masculino, presente na vida religiosa (o 
Deus-Pai macho e sua Igreja com sacerdotes 
homens) e na civil (o pai e o marido). 
(FERRETTI, 1994, p.291-292) 

É digno de relevo, porém, contos como “A Gata 

Borralheira” (2005, p.55-61; 2012, p.116-127, tomo 1) ou 

“Branca de Neve” (2012, p.247-256, tomo 1); (2005, p.33-41), 

dos Grimm, que atestam a soberania doméstica feminina. A 

figura paterna, o senhor da casa, rende-se ao domínio da 

segunda esposa, tornando-se omisso diante dos sofrimentos 

que essa personagem infringe à filha do primeiro casamento, 

relegada, respectivamente, às cinzas do borralho ou ao 

assassinato na floresta. 

Não é comum encontrar-se, nos contos da tradição, a 

figura materna na condição de vilã, função delegada à 

madrasta. O abandono de personagens infantis à própria 
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sorte, motivado pelo horror de presenciar os filhos morrerem 

de fome, aparece no conto “O Pequeno Polegar” (2016, p.237-

261), de Perrault, em que recai sobre a figura paterna a 

sugestão de deixar os filhos na floresta, ideia repudiada pela 

lenhadora, pois certamente um animal predador os devoraria. 

O conto “João e Maria” (2005, p.213-220; 2012, p.85-90, tomo 

1) apresenta problemática análoga: um lenhador com sua 

mulher e dois filhos vivem em extrema pobreza perto de uma 

grande floresta. Conversando com a esposa sobre a situação 

de penúria em que se encontravam, o lenhador ouve dela a 

sugestão de abandonarem as crianças no interior da floresta 

para se livrarem delas, cabendo ao pai a piedade para com os 

filhos. Segundo Maria Tatar (2004), a partir da quarta edição 

da história, em 1840, a madrasta ocupa o lugar da mãe, 

transformando-se em responsável pelo abandono das 

crianças, enquanto o pai apenas acata as ideias da mulher, 

ainda que protestando. 

Fato semelhante se verifica do conto “Branca de 

Neve”: a obra publicada pela editora Cosac Naify (2012, p.247-

256, tomo 1) não faz menção à madrasta: a rainha é a mãe, 

que não admite perder a imagem de “a mulher mais bela da 
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Terra” (2012, p.248) para a filha. Acerca dessa dubiedade no 

comportamento feminino, a escritora Marina Warner 

considera que: 

O desaparecimento das mães originais nesses 
contos é uma reação à brutalidade do material: 
em seu idealismo romântico, os Grimm 
literalmente não toleravam que uma presença 
materna fosse equívoca ou perigosa, e 
preferiram bani-la completamente. Para eles, a 
mãe má precisava desaparecer para que o 
ideal sobrevivesse e permitisse que a Mãe 
florescesse como símbolo do eterno feminino, 
a terra natal, e a família em si como o mais 
elevado desiderato social. (1999, p.244) 

A mãe má delineia, portanto, não apenas o lado 

sombrio da atuação materna, como a projeção de um 

arquétipo que vai gradativamente se construir ao redor da 

figura feminina: o da bruxa, que tem sua expressão 

igualmente na madrasta má, por vezes, mera substituta da 

personagem materna. 

3.2. Segundo grupo, a madrasta má 

De acordo com o historiador Robert Darnton, a figura da 

madrasta é bastante comum na França do século XVIII: “Em 

Crulai, um em cinco maridos perdia a esposa, e então tornava a 

casar-se. As madrastas proliferavam por toda parte – muito mais 

que os padrastos, porque o índice de novos casamentos entre as 
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viúvas era de um em dez.” (1986, p.44-45). Ainda que a presença 

das madrastas fosse comum à época dos escritores em pauta, 

nas narrativas, via de regra, as ações condenáveis se deslocam da 

figura da mãe para a da madrasta, preservando-se 

ideologicamente a concepção do amor maternal. 

Bruno Bettelheim, em Psicanálise dos contos de fadas, 

clareia a necessidade que por vezes as crianças têm de 

diferenciar a mãe protetora e benéfica da mãe que pune e 

castiga, sendo transformada, por elas, em uma figura 

malvada, geralmente representada pela madrasta: 

Assim, a divisão típica do conto de fadas entre 
a mãe boa (normalmente morta) e uma 
madrasta malvada é útil para a criança. Não é 
apenas uma forma de preservar a mãe interna 
totalmente boa, quando na verdade a mãe real 
não é inteiramente boa, mas permite à criança 
ter raiva da “madrasta” malvada sem 
comprometer a boa vontade da mãe 
verdadeira, que é encarada como uma pessoa 
diferente. Assim, o conto de fadas sugere a 
forma da criança lidar com sentimentos 
contraditórios que de outro modo a 
esmagariam neste estágio onde a habilidade 
de integrar emoções contraditórias apenas 
está começando. (1980, p.86) 

A visão do psicanalista esclarece a funcionalidade da 

presença das madrastas nos contos de fadas: ao preservar a 

imagem da mãe boa, por meio da fantasia de uma madrasta 
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malvada, os contos auxiliam as crianças pequenas a não serem 

profundamente abaladas na vivência com a mãe má, situação 

capaz de gerar problemas emocionais carregados de culpa por 

pensamentos e desejos raivosos nutridos contra a figura materna. 

A escritora Marina Warner (1999, p.245) discorre sobre 

a repercussão dos conceitos apresentados por Bruno 

Betelheim na obra originalmente publicada em 1976. As ideias 

defendidas pelo psicanalista provocaram a aceitação da 

presença da maldade nos contos de fadas e o reconhecimento 

terapêutico da crueldade e do horror ficcionais. Corroborando 

a importância do escritor citado, Teresa Colomer (2003, p.63) 

considera que esse trabalho passou a estabelecer critérios 

explícitos de avaliação das obras de literatura infantil, 

gerando, num primeiro momento, a produção maciça de livros 

que atendiam aos postulados prescritos por ele. 

Nos contos de Perrault, a madrasta aparece em 

“Cinderela ou A pequena pantufa de vidro” (2016, p.199-216). 

Nos Grimm, dentre várias narrativas, em “A Amendoeira” 

(2006, p.33-42) ou “O Pé de Zimbro” (2012, p.220-229, tomo 

1); “O Irmãozinho e sua Irmã” (2006, p.97-104) ou 

“Irmãozinho e Irmãzinha” (2012, p.69-72, tomo 1); “A 
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Ovelhinha e o Peixinho” (2006, p.113-115) ou “O Cordeirinho 

e o Peixinho” (2012, p.247-249, tomo 2). Em “O Pinhãozinho” 

(2006, p.123-125) emerge a cozinheira na função de madrasta 

má. Em “João e Maria” e em “Branca de Neve”, as versões 

mais conhecidas consagram a madrasta como personagem 

capaz de praticar o mal. 

Para Darnton, à época do início da França moderna, 

era constante a presença de madrastas e órfãos no 

campesinato, em meio a uma luta ferrenha pela 

sobrevivência, imersos numa “labuta inexorável e 

interminável, e de emoções brutais, tanto aparentes como 

reprimidas.” (1986, p.47). Nas narrativas, porém, o monstro 

que orquestra a ação maligna das madrastas tem várias faces. 

Na história de Cinderela, de Perrault, ou “A Gata 

Borralheira” dos Grimm, (2005, p.55-61; 2012, p.116-127, 

tomo 1), orgulho e arrogância são marcas definidoras da 

madrasta, que não suporta a superioridade da enteada, em 

beleza e caráter, em comparação às próprias filhas, descritas 

como tão altivas e orgulhosas como a mãe, no primeiro 

escritor, e, nos Grimm, “agradáveis e bonitas por fora, mas 

malvadas e feias por dentro” (2005, p.55), ou “bonitas de 
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aparência, mas orgulhosas, pretenciosas e más de coração” 

(2012, p.116). Acerca do rancor e do desejo de vingança da 

madrasta contra a enteada, Diana L. Corso e Mário Corso 

levantam a hipótese de que 

O castigo é simples, fazer a menina trabalhar, 
com a expectativa de que o próprio trabalho 
haverá de enfeia-la. O nome da heroína em 
diversas línguas, que também dá nome ao 
conto, é sempre o mesmo: uma alusão às 
cinzas do fogão e ao fato de estar junto a ele, 
de forma que sempre fica marcado o lugar 
daquela que trabalha. 

Existem outros contos que insistem na ideia de 
que a fadiga do trabalho acaba com o encanto 
e a beleza, que as vestes rústicas da 
camponesa tornam invisíveis os encantos da 
princesa, sem falar da descida na escala social, 
pois quem trabalha não é nobre. Este é então o 
destino da heroína, não ser amada em casa e 
trabalhar feito um servo. Porém, tão bom é 
seu caráter que ela suporta a carga sem 
pestanejar e não só trabalha muito, como 
trabalha bem. Sua trajetória contém de forma 
dramática uma virada clássica nos contos de 
fadas, em que o herói prova no mundo externo 
uma grandeza que em casa ninguém via. 
(2006, p.110) 

As personagens da madrasta e suas filhas evidenciam 

maldade, nos maus tratos infringidos à heroína, em que se 

contam a humilhação pessoal, a imposição de trabalhos 

pesados, a má alimentação, a exclusão do convívio social 
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familiar nos moldes das demais filhas legítimas da madrasta. 

Os monstros que parecem emergir na narrativa são, 

principalmente, a inveja e o despeito a deflagrar ações 

maléficas e cruéis. 

Em “Branca de Neve”, a vaidade, o ciúme e o culto à 

própria beleza na caracterização da rainha apresentam-se de 

forma exagerada, desde o início da narrativa: ao saber que a 

enteada se tornara mais bonita que ela, “O orgulho e a inveja 

em seu coração cresceram como erva daninha, não lhe dando 

sossego nem de dia nem de noite” (GRIMM, 2005, p.34). O 

espelho, que não mente, ratifica a verdade e o sentimento da 

inveja instaura profundo sofrimento na rainha. Sobre esse 

sentimento, convém lembrar as palavras do filósofo e 

psicanalista Renato Mezan: “Ela [a inveja] aparece 

precisamente através do olhar. Esta associação com os olhos 

está presente na própria etimologia da palavra ‘inveja’, que 

provém do latim invidia, formada a partir do radical ved-, que 

encontramos em vedére.” (2002, p.119). Tal como as meias-

irmãs de Cinderela, a rainha é externamente bela, 

conquistando pela aparência o que não assegura pela 
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interioridade malvada e cruel. Na visão de Diana e Mário 

Corso, trabalho que desposa a ótica psicanalista, 

Na cultura medieval cristã, a beleza feminina 
se identificava ao maligno, à influência do 
demônio, o que vem a ser o coroamento de 
uma longa carreira de preconceito para com a 
mulher. Como os contos de fadas desde 
sempre foram dessacralizados, nunca foram 
muito afetados por essa visão cristã da beleza 
como um problema (como o esconderijo do 
diabo); a beleza era sempre um bom sinal, e a 
feiura, o signo dos maus. 

Nisso a madrasta de Branca de Neve é uma 
exceção, mas convive com uma eterna 
insegurança a respeito de seus atrativos, não 
lhe bastava ser bela, sua formosura tinha de 
ser insuperável. A supremacia da beleza da 
madrasta é objeto de consulta constante a um 
espelho mágico. (2006, p.79) 

Para o casal, esta e outras narrativas semelhantes 

abordam a construção problemática de uma identidade 

feminina em que a figura mais velha, a mãe, declina na 

medida em que assiste a própria filha florescer no encanto de 

sua juventude: “Essas histórias são bem claras, avisam à futura 

mulher que a juventude da mãe morrerá esperneando e que 

não há lugar para duas mulheres desejáveis no núcleo 

familiar.” (2006, p.75). Eles advertem para um aspecto 

interessante dessa beleza excessiva nos contos de fadas, 

168



assinalando o quanto esse construto torna-se cruel e pesado 

às outras mulheres: 

Tão lisonjeiros são esses contos para a beleza e 
os dons de suas jovens personagens femininas, 
que quem os aprecia mal percebe o quanto o 
julgamento é inclemente relativo ao resto das 
mulheres. Tantos elogios, em verdade, ocultam 
um número proporcional de críticas e 
preconceitos para com o sexo feminino, cuja 
face perigosa é explicitada com requintes, 
principalmente na figura da madrasta da 
Branca de Neve. De acordo com esses relatos, 
a jovem extrai seus encantos do fato de que 
ainda é inocente, portanto não sabe usar os 
ardis típicos da fêmea humana. Carente de 
poder formal, a mulher sempre foi vista 
maquinando formas sutis de exercê-lo, e esses 
são seus feitiços. Além disso, somos levados a 
crer que, quando se tornar mãe, vai lidar com 
seu filho como um dragão sentado sobre seu 
tesouro, devorando e cuspindo fogo em quem 
ameaçar suas crias. (CORSO; CORSO, 2006, 
p.76) 

Um dos contos dos Grimm em que a atuação da 

madrasta é perversa identifica-se em “A Amendoeira” (2006, 

p.33-42) ou “O Pé de Zimbro” (2012, p.220-229, tomo 1), 

narrativas com histórias muito semelhantes. A esposa de um 

homem rico morre encantada por dar à luz um menino de 

pele branca como a neve e lábios vermelhos como o sangue e 

é enterrada embaixo da árvore que intitula a história. O pai se 

casa novamente, advindo uma menina dessa segunda união, 
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tão amada pela mãe quanto ela passa a detestar o enteado. A 

madrasta consegue assassinar premeditadamente o menino, 

mas age de tal forma que induz a filha a pensar que fora ela a 

causadora da morte do irmão, a quem amava e por quem 

muito passou a chorar. Em “O Pé de Zimbro”, a madrasta 

cozinha o enteado e serve-o ao pai; a irmã recolhe os ossinhos 

do irmão e coloca-os na grama, embaixo do zimbro. No conto 

“A Amendoeira”, mãe e filha enterram o menino debaixo da 

árvore. Nas duas histórias, a irmã chora e lamenta 

profundamente a morte do irmão. Na árvore, surge um 

pássaro muito lindo que entoa uma canção falando do destino 

trágico da personagem infantil masculina. O final garante a 

felicidade ao pai e aos dois filhos, com o retorno do filho 

assassinado à vida e a morte da segunda esposa. É ainda 

interessante observar, neste conto, a atribuição ao diabo 

como ser responsável por pensamentos e ações malignos da 

madrasta. Ela definha sentindo um fogo interno e, ao morrer, 

as chamas tomam conta da árvore. 

Em alguns contos dos escritores alemães, a madrasta 

entende das artes de bruxaria, como ocorre em “A Ovelhinha 

e o Peixinho” (2006, p.113-115), história semelhante a “O 
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Cordeirinho e o Peixinho” (2012, p.247-249, tomo 2), e 

“Branca de Neve” (publicações de 2005, p.33-42; 2006, p.9-

20). Na primeira história, a madrasta é caracterizada como 

velha, responsável por desejar ardentemente a metamorfose 

dos enteados nos animais que intitulam o conto, tramando 

deliberadamente a morte do mamífero. Em “Branca de Neve”, 

a rainha, além de descrita como malvada, é canibal, pois 

pensava ter comido os pulmões e o fígado de Branca: 

A inveja é o divisor de águas, e ela age rápido: 
manda sem rodeios que um caçador mate 
Branca de Neve e traga suas vísceras, que 
pretende devorar temperadas com o sabor da 
vingança. A madrasta quer incorporar os 
atributos da jovem, comer seu pulmão, seu 
fígado, seu coração (o órgão varia conforme as 
versões). Comê-la é passar a ser ela, a 
incorporação é a forma mais primária de 
identificação. (CORSO; CORSO, 2006, p.80) 

O conto “O Irmãozinho e sua Irmã” (GRIMM, 2006, 

p.97-104) – ou “Irmãozinho e Irmãzinha” (GRIMM, 2012, p.69-

72, tomo 1) -– não deixa dúvidas quanto à natureza da 

madrasta: a narrativa assegura que “A madrasta malvada não 

era apenas uma madrasta malvada. Era também uma bruxa” 

(2006, p.97), enfeitiçando os locais de água da floresta de 

sorte que o Irmãozinho, a personagem infantil masculina, se 

transforma em corço. A madrasta, neste último conto, 
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pensava que os enteados tinham sido destruídos pelas feras 

da floresta, mas ao saber que a menina se transformara na 

bela rainha de um país vizinho, é assaltada pelo ciúme e pela 

inveja, sentimentos agravados pela feiura da filha com um 

único olho: “O essencial da inveja é exatamente isto: arrebatar 

do outro a coisa invejada importa mais do que procurar obter 

a posse de um objeto análogo (o que estaria mais próximo da 

admiração)” (MEZAN, 2002, p.121), ou seja, o objetivo 

principal do invejoso é privar o invejado do atributo julgado 

precioso. Assim, a madrasta age para substituir a enteada, 

introduzindo a filha no quarto conjugal: metamorfoseia-se na 

ama da rainha, deixando a enteada, que dera à luz um menino 

quando o rei estava viajando, morrer sufocada, a fim de que a 

filha assuma o lugar dela. O final feliz expressa-se por 

diferentes acontecimentos: o retorno da rainha morta à vida; 

a morte da filha da bruxa, deixada no meio da floresta; o 

desencantamento do veado quando a madrasta malvada é 

queimada viva. 

De modo geral, pode-se afirmar que nessas histórias os 

monstros do despeito, da inveja, do ciúme e do rancor 

orientam e conduzem a maldade das madrastas, que 
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encontram um destino trágico ao final da narrativa – não há 

clemência para elas. Quanto ao relacionamento de suas filhas 

com a enteada, impera também a animosidade fraterna, 

sentimento que dá lugar à amizade quando o relacionamento 

se instaura entre irmã e irmão. 

Questionando o ódio excessivo da rainha do conto 

“Branca de Neve” pela enteada (ou filha, dependendo da 

versão), Diana e Mário Corso levantam a hipótese de que o 

pânico de ela ser superada pela personagem mais jovem não 

seria razão suficiente para explicar a dimensão monstruosa 

que a rivalidade assume no conto, apontando a inveja como o 

elemento corrosivo nas relações das mulheres entre si, 

independentemente de serem mais velhas ou do vínculo 

afetivo e parental existente entre elas. 

Pode se considerar ainda o fato de a figura mais velha, 

rainha ou mãe, não querer ceder espaço à mais jovem, como 

ocorre no mito de Cronos, que engole os filhos para não vir a 

ser destronado por eles. A personagem mais velha indicia não 

saber lidar com a passagem do tempo e com o fluxo da vida, 

caracterizado inevitavelmente pela mudança. O que almeja é 

a retenção do mesmo, a fixação da permanência, no caso, da 
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superioridade de sua beleza: não lhe basta ser bela, é 

necessário ser a única mais bela dentre todas, para sempre. 

Em outras histórias, parece que a rejeição, 

principalmente aos enteados, assinala o ódio a um ser que 

não nasceu das próprias entranhas, filhos de outrem, de 

alguma forma detentores de supremacia moral, espaço e 

lembrança a ser apagada, se possível destruída na 

continuidade mantida visível pelos filhos. Significa também 

um confronto entre figuras femininas maternas que assinalam 

a própria nobreza ou falência, dependendo da prole gerada. 

4. PERSONAGENS FEMININAS ORGULHOSAS, INVEJOSAS, 

AMBICIOSAS, ESPERTAS E, ALGUMAS, MÁS 

Nos contos de Perrault, algumas personagens 

secundárias podem se encaixar nesse grupo, como a mãe e a 

filha mais velha de “As Fadas”, pois ambicionam o mesmo 

dom concedido pela fada à filha bondosa – lançar pérolas ao 

falar –, bem como as irmãs orgulhosas de Cinderela. Por outro 

lado, observa-se que a ação malévola não está a cargo da 

heroína nos contos de Perrault. Personagens maternas e 

fraternas ocupam espaços de maldade. 
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Em contos de Grimm, emerge outra estirpe de 

personagens femininas que se afasta de um perfil de bondade 

e candura, na cena do protagonismo. São orgulhosas, 

invejosas, egoístas, traiçoeiras, espertas. Para exemplificar 

este grupo, há os contos “O Rei Barbicha” (2005, p.119-123) 

ou “Rei Bico-de-Tordo (2012, p.242-246); “O Alfaiatezinho 

Ladino” (2005, p.173-175) ou “O Alfaiatezinho Esperto” (2012, 

p.148-151, tomo 2); “Os sapatos despedaçados de tanto 

dançar” (2006, p.45-50) ou “Os sapatos gastos de tanto 

dançar” (2012, p.218-221, tomo 2); “A Árvore Narigueira 

(2005, p.183-187) ou “O Nariz Comprido” (2012, p.171-176, 

tomo 2); “Os Repolhos do Burro” (2006, p.149-157); “A Moça 

dos Gansos” (2006, p.126-132) ou “A Pastora de Gansos” 

(2012, p.27-33, tomo 2); “O Pescador e a Mulher”, dos Grimm 

(2005, p.241-248); “Margarida esperta” (2005, p.95-97) ou “A 

Esperta Grethel” (2006, p.63-65). O conto “A Esperta Filha do 

Camponês” (2012, p.64-68, tomo 2) é uma narrativa em que a 

heroína evidencia inteligência e perspicácia, ao lado da 

bondade de coração, afastando-se do perfil de malignidade. 

Nos contos “O Rei Barbicha” (2005, p.119-123) – ou “Rei 

Bico-de-Tordo” (2012, p.242-246) – e “O Alfaiatezinho Ladino” 
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(2005, p.173-175) – ou “O Alfaiatezinho Esperto” (2012, p.148-

151, tomo 2) –, as belas princesas que protagonizam as histórias 

são orgulhosas, humilhando seus pretendentes. Mais que uma 

personagem má, emerge um feminino arrogante, que se afasta 

dos ideais da boa conduta humana. Na primeira narrativa, “O Rei 

Barbicha”, a filha de um rei era muito bela e desdenhava de seus 

pretendentes, em particular de um bom rei, cujo queixo era 

muito proeminente, conto já por nós analisado em outra ocasião 

(MICHELLI, 2009). A princesa vivencia, ao longo da história, 

diferentes experiências, da soberba inicial à humilhação e à 

submissão, até um final que consagra simbolicamente, a nosso 

ver, a integração plena e amadurecida do próprio eu, abarcando 

a relação com o outro, ainda que o processo beire a 

perversidade com a princesa soberba. Na segunda, “O 

Alfaiatezinho Ladino”, a narrativa descreve a personagem 

feminina como extremamente orgulhosa, ciente de sua 

superioridade a ponto de prometer se casar com o pretendente 

que decifre a charada proposta por ela, convicta de que nunca 

será vencida. Três alfaiates amigos tentam a sorte com a 

princesa, mas é o terceiro, mais novo, considerado um inútil 

pelos outros alfaiates, quem decifra o enigma. A princesa, sem 

desejar cumprir o acordo, exige outra prova, que ele vence. Nas 
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narrativas citadas, a arrogância é vencida, quer de forma 

contundente, num processo que permeia o exercício da 

humildade como forma de aprendizagem e redenção, quer como 

vivência da própria falibilidade. 

No conto “Os sapatos despedaçados de tanto dançar” 

(2006, p.45-50) – ou “Os sapatos gastos de tanto dançar” 

(2012, p.218-221, tomo 2) –, imperam princesas que agem 

motivadas por prazer descompromissado e interesse pessoal, 

garantidos por comportamentos que se aproximam da 

maldade consciente. Doze princesas muito belas 

apresentavam, ao amanhecer, seus sapatos completamente 

gastos: ainda que fossem trancadas no quarto, ninguém 

conseguia explicar o que acontecia, nem as moças queriam 

esclarecer o que faziam. O rei suspeitava de que as filhas 

passavam a noite dançando e prometeu a mão de uma delas 

em casamento e o reino, após a sua morte, caso o 

pretendente descobrisse a razão de tal fato insólito; se não 

conseguisse, porém, receberia, ao fim de três noites, a morte 

como recompensa pelo seu fracasso. Muitos príncipes 

morreram na empreitada, até que um pobre soldado 

descobriu o que faziam as princesas, graças à ajuda de uma 
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velha que o orientou a não beber o vinho, que uma delas lhe 

daria, a fim de se manter acordado, e lhe presenteou com 

uma capa da invisibilidade que lhe permitiu seguir as moças 

sem ser visto. As princesas tinham consciência de seus atos: 

“Já se esqueceu quantos filhos de rei perderam suas vidas aqui 

neste castelo? Mesmo que eu não tivesse dado a pílula para 

dormir para o tolo soldado que está no quarto ao lado, ele 

teria dormido.” (2006, p.47-48). Não há empatia, tampouco 

responsabilidade nas atitudes das princesas. A única 

preocupação delas era se divertir com os seus príncipes em 

um castelo magnífico até seus sapatos se romperem. O 

soldado revelou a verdade, comprovando-a, com que as 

princesas foram obrigadas a concordar, e escolheu casar-se 

com a filha mais velha. 

“A Árvore Narigueira (2005, p.183-187) – ou “O Nariz 

Comprido” (2012, p.171-176, tomo 2) – e “Os Repolhos do 

Burro” (2006, p.149-157) apresentam uma princesa ladra. No 

primeiro conto, ela se apropria de bens mágicos que três 

soldados, já velhos, receberam de presentes de um anãozinho 

vermelho, tornando-se ricos. Os três são ludibriados pela 

princesa que inveja os objetos e consegue adquiri-los, um a 
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um. Com a ajuda do anão, os protagonistas recuperam-nos, 

graças à maçã que faz o nariz crescer: eles só dão o antídoto à 

princesa mediante a devolução dos objetos roubados, 

estratégia bem articulada para que ela não perceba o ardil e 

devolva os objetos em troca da cura de seu nariz enorme. 

Narrativa semelhante é “Os Repolhos do Burro”: um caçador 

de bom coração ajuda uma velha com fome e sede, que 

encontra na floresta. Em agradecimento, ela orienta o rapaz a 

conseguir um manto mágico, que o levará aonde ele desejar, e 

a obter uma peça de ouro a cada manhã. Ele obtém os 

presentes, chega a um castelo pertencente a uma senhora de 

idade, que é uma feiticeira, e sua bela filha. O caçador se 

apaixona pela jovem que, ameaçada pela mãe, ludibria e 

rouba os bens mágicos do caçador, deixando-o numa 

montanha que pertencia a dois gigantes. A história segue com 

o caçador tendo acesso a repolhos que transformam o ser 

humano em burros e mulas, e a outro mais claro que desfaz a 

metamorfose. Ele se vinga da velha bruxa, que morre como 

mula, mas perdoa a filha, a quem ainda amava e por quem era 

correspondido: final feliz com o casamento dos dois. 
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“A Moça dos Gansos” (2006, p.126-132) – ou “A 

Pastora de Gansos” (2012, p.27-33, tomo 2) – narra a história 

de uma princesa e sua dama de companhia, também, de certa 

forma, ladra, que seguem juntas para um castelo muito longe, 

onde se realizaria o casamento da princesa com o príncipe a 

quem ela estava prometida. No caminho, a criada troca de 

lugar com a protagonista após ela perder o lenço mágico – 

objeto protetor – que a velha rainha mãe dera à filha. A criada 

obriga a princesa a jurar que nada diria sobre o ocorrido. Ela, 

então, usurpa a identidade da ama, trocando suas vestes com 

as dela, bem como a montaria, passando a seguir no cavalo 

mágico da princesa e esta, no cavalo comum daquela. A criada 

manda sacrificar o cavalo Falada, que sabia falar, temendo ser 

denunciada por ele. A verdade vem à tona e a criada, como 

noiva do príncipe, condena-se a um final trágico. 

O móvel a conduzir a ação maligna nesses três últimos 

contos indica a inveja pela situação desposada por outra 

personagem, a ambição desmedida, a posse de objetos que 

pertencem a outrem (que invés de serem legitimamente 

conquistados são roubados de seus donos), a ânsia do poder 

ter e ser por meio da trapaça e do ludíbrio. 
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Ainda acerca de desejos e ambições, há o conto “O 

Pescador e a Mulher”, dos Grimm (2005, p.241-248). O 

pescador liberta um peixe, que diz ser um príncipe encantado, 

e a mulher obriga o marido a pedir bens materiais e poder ao 

animal, terminando por querer sempre mais e mais até perder 

a noção do possível. Ao final, o casal volta a morar no casebre 

simples do início da história. A narrativa evidencia a ambição 

desmedida e a ânsia de poder e riqueza da personagem 

feminina como responsáveis por perderem ambos o conforto 

inicial, conquistado graças à bondade do marido. A história 

lembra vagamente o conto em verso “Os Desejos Ridículos”, 

de Perrault (2016, p.63-76): Júpiter acode aos lamentos de um 

pobre lenhador e concede-lhe realizar os três primeiros 

desejos que ele enunciasse, alertando-o a refletir bem sobre o 

que poderia pedir. Ele divide a história com a esposa e, em 

meio à comemoração de tanta riqueza imaginada, ele fala que 

bem conviria uma fieira de chouriço para comer com o vinho 

que tomava; a mulher reclama veemente o desperdício de tal 

desejo e ele, encolerizado, formula a vontade de que o 

alimento se pendure na ponta do nariz da mulher. Resta um 

desejo, cuja escolha ele deixa a cargo de Francisquinha, a 

esposa. Entre o poder obtido de um cetro, que obrigaria os 
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demais a enxergá-la perfeita, pela adulação, ela opta por 

voltar a ser a lenhadora que era a permanecer feia como 

rainha. A vaidade, nesse caso, falou mais alto que a ambição. 

Pode-se enunciar que, nos dois contos, ocorre a falência na 

realização dos desejos pela falta de equilíbrio e temperança 

nos sentimentos e comportamentos, traços atribuídos ao 

feminino, em paralelo a personagens masculinas algo frágeis: 

não são guerreiros heroicos, são maridos, parceiros de suas 

esposas, por vezes submissos a elas. Nos Grimm, encontra-se 

ainda o conto “O pobre e o rico” (2012, p.17-20, tomo 2), cuja 

temática também recai sobre os pedidos insensatos de uma 

personagem masculina – o rico – a Deus. 

Por último, a personagem feminina esperta, sagaz, de 

estirpe parecida ao “Gato de Botas”, de Perrault, assinalando 

o engodo como estratégia para se dar bem e obter a 

satisfação de desejos, ainda que primários, como a fome ou a 

gula. O conto dos irmãos Grimm “Margarida Esperta” (2005, 

p.95-97) – ou “A Esperta Grethel” (2006, p.63-65) – apresenta 

uma cozinheira trapaceira, que consegue enganar o patrão e o 

convidado, depois de beber o vinho e comer as duas galinhas 

que preparara para o banquete. O historiador Robert Darnton, 
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na análise aos contos de Perrault, destaca a pouca tolerância 

dos franceses com relação aos idiotas ou à estupidez sob 

qualquer forma, uma vez que só a sagacidade poderia garantir 

o sucesso num mundo de vigaristas: “O engodo serve muito 

bem como estratégias para viver. Na verdade, é o único 

recurso ao alcance dos ‘pequenos’, que precisam encarar as 

coisas como são e tirar delas o maior proveito possível.” 

(DARNTON, 1986, p.87). 

5. PERSONAGENS DO MARAVILHOSO – FADAS MÁS, OGRAS E 

BRUXAS 

Dotadas de virtudes e poderes sobrenaturais, 
[as fadas] interferem na vida dos homens, para 
auxiliá-los em situações-limite, quando já 
nenhuma solução natural seria possível.  

Podem ainda encarar o Mal e apresentam-se 
como o avesso da imagem anterior, isto é, 
como bruxas. Vulgarmente se diz que fada e 
bruxa são formas simbólicas da eterna 
dualidade da mulher ou da condição feminina. 
(COELHO, 2003, p.72) 

As fadas não são, nos contos de Perrault, isentas das 

paixões humanas, nem sempre correspondendo às figuras 

angelicais concebidas pelo senso comum que as opõe às 

bruxas. No âmbito do maravilhoso, há fadas que praticam 

ações próximas a de bruxas. 
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Em “Riquê do Topete” (PERRAULT, 2016, p.217-236), a 

ação da fada, de certa forma, penaliza as personagens com 

atributos valorativamente discrepantes: ao príncipe Riquê, 

concede a feiura, amenizada pela inteligência; à princesa do 

reino vizinho, conjuga a beleza à parvoíce. A ação da fada 

parece atingir, em primeira instância, a figura materna: a fada 

compensa o desgosto da rainha mãe de Riquê pelo ser cuja 

aparência custa reconhecer-se como pertencente à raça 

humana, de acordo com o narrador, com a inteligência sábia 

do filho; em relação à mãe da princesa, a fada neutraliza a 

vaidade materna diante da bela filha com a estupidez que 

concede à princesinha. 

Em “As Fadas” (2016, p.189-198), a irmã orgulhosa é 

punida pela fada a lançar sapos e cobras ao falar, desgraça que 

conduz a personagem, antes a filha preferida, à rejeição e ao 

ódio maternos: expulsa de casa, a filha mais velha morre 

abandonada em um recanto do bosque. À ação da fada pode-se 

atribuir a busca de equidade e justiça: prêmio à personagem 

bondosa, castigo à orgulhosa. Registra-se, porém, a visão 

maniqueísta do conto e a falta de investimento educativo na 

transformação da filha orgulhosa e mesquinha, ajudando-a na 
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construção de um caráter ético melhor. Com dupla face, a fada é, 

simultaneamente, uma doce e boa velha senhora, que ajuda a 

heroína, e uma jovem nobre, má ou justa, dependendo do ponto 

de vista, que castiga a irmã orgulhosa. 

Em “A Bela Adormecida no Bosque”, de Perrault (2016, 

p.127-150), a trama tem seu início no “despeito” da fada que 

fora esquecida para o banquete em homenagem à princesinha 

que nascera. Ciúme, inveja são os sentimentos que movem a 

maldição da fada profetizando o sono de cem anos. No conto 

dos irmãos Grimm, “Bela Adormecida”, uma fada não fora 

convidada por não haver talheres para todas, eram treze as 

fadas e doze os talheres: monstro é a vingança. 

O ressentimento da feiticeira desprezada faz 
lembrar a cólera de Éris, a deusa da discórdia, 
que, não tendo sido convidada para o 
banquete de casamento de Peleu e Tétis, 
desencadeou sua vingança jogando o famoso 
Pomo da Discórdia, marcado com as palavras 
“À mais bela”, em meio aos convidados 
reunidos na festa. Os elaborados debates e 
negociações relativos ao Pomo da Discórdia 
acabaram por levar à Guerra de Tróia. (TATAR, 
2004, p.103) 

Na visão do casal psicanalista Diana e Mário Corso, a 

fada da história da Bela Adormecida pode ser vista como uma 

bruxa ou, genericamente, uma mulher má que tenta impedir 
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que a princesinha viva além da puberdade, narrativa que se 

aproxima da de Branca de Neve: a fada é percebida como uma 

substituta da mãe má que, relegada a segundo plano, movida 

pelo ódio de se ver preterida, amaldiçoará a transformação da 

princesa em mulher: 

No conto da Bela Adormecida, a velha fada, 
com seu mau humor invejoso e nocivo, 
exemplifica o que resta de uma mulher quando 
a juventude a abandona. Os atrativos 
femininos seriam uma arma privilegiada de 
conquista de posição para uma mulher, como 
o envelhecimento a privaria destes, a mulher 
necessitaria recorrer a outros feitiços, os da 
bruxa. Um homem pode amar 
apaixonadamente uma princesa adormecida, 
aprisionada e passiva, mas quando a mulher 
desperta e perde a beleza inocente da 
juventude, resta a visão da sua verdadeira 
alma: poderosa, perigosa e ardilosa. (CORSO; 
CORSO, 2006, p.76) 

Ainda como figuras femininas malignas do 

maravilhoso, no âmbito materno, há a mãe do príncipe e 

sogra da Bela Adormecida, a ogra canibal que planeja o 

assassinato dos netos e da nora, movida pelo instinto de ogra 

e, por que não?, pelos ciúmes da nova família constituída pelo 

filho. Nos Grimm, o enredo se encerra com o casamento do 

príncipe e da princesa, após ela despertar de seu sono de cem 

anos. Há uma outra narrativa, porém, “A Sogra” (GRIMM, 
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2012, p.377-378, tomo 1), em que a personagem principal, 

uma rainha, possui uma sogra extremamente malvada, a 

quem não é atribuída a condição de ogra. Quando o rei viaja, a 

velha rainha aprisiona a nora e os dois netos no porão. 

Passado algum tempo, manda o cozinheiro matar e preparar, 

para ela comer no jantar, um neto, depois o outro e, por 

último, a nora. Como na história de Perrault, o cozinheiro 

mata e prepara um animal. A narrativa dos Grimm não 

apresenta um desfecho claro, parecendo interrompida. Na de 

Perrault, a velha rainha ogra descobre que fora enganada, 

ordena que netos, nora, o mordomo e sua família sejam 

lançados numa tina com animais peçonhentos. No momento 

em que eles serão sacrificados, o rei, seu filho, retorna, e a 

ogra se lança na tina, morrendo em seguida. 

O canibalismo representa simbolicamente, nos contos 

citados, o desejo de destruição daqueles que passaram a 

ocupar o horizonte de preocupação do filho: a ogra, que ao 

ver criancinhas “precisava fazer um esforço terrível para não 

se atirar sobre elas” (PERRAULT, 1989, p.106), incluiu a nora 

adulta em tal banquete, o que ultrapassa o instinto da raça e 

aponta para a rivalidade feminina. A animosidade entre a 
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sogra e a nora remete à história de Eros e Psique: Afrodite é 

deusa da beleza e do amor, mãe de Eros, “Mas quando é 

confrontada com a nora, a deusa se torna ciumenta, 

competitiva, determinada a criar obstáculos o tempo todo 

para Psique.” (JOHNSON, 1993, p.19). 

O historiador Jean Delumeau, citando W. Lederer 

(Gynophobia), afirma que a mãe ogra, de que Medeia é um 

exemplo, é uma personagem tão antiga quanto o próprio 

canibalismo e mesmo a humanidade, acrescentando que 

“Por trás das acusações feitas nos séculos XV-XVII contra 

tantas feiticeiras que teriam matado crianças para oferecê-

las a Satã encontrava-se, no inconsciente, esse temor sem 

idade do demônio fêmea assassino de recém-nascidos.” 

(DELUMEAU, 1989, p.312). 

A figura da bruxa liga-se à do ogro por aspectos como o 

canibalismo, a aparência física (é geralmente descrita como 

uma mulher velha, feia, rabugenta), a natureza não humana, a 

proximidade com a morte. Para a psicanalista Marie-Louise 

Von Franz, discípula de Jung, “A bruxa é uma figura 

arquetípica da Grande Mãe. Ela é a Deusa-Mãe negligenciada, 

a Deusa da terra, a Deusa-Mãe em seu aspecto destrutivo.” 
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(2002, p.137). Retomando o que já se escreveu, Von Franz 

ratifica o caráter ambivalente do arquétipo da Grande Mãe: 

tal como os demais, constitui-se nos aspectos luminosos da 

mãe positiva e sombrios da bruxa diabólica, acrescentando: “A 

Deusa-Mãe egípcia, Ísis, é chamada a grande mágica e a 

grande bruxa: quando irada, é a bruxa, e quando benevolente, 

a mãe redentora que tudo concede e dá à luz os Deuses.” 

(2002, p.137). 

Em sua caracterização, a bruxa apresenta a 

instabilidade (traço que remete ao Diabo e evidencia-se na 

capacidade de metamorfose); a presença de objetos (chapéu, 

vassoura, o caldeirão, objetos do universo doméstico); 

companhia de animais auxiliadores (o gato, o corvo, o pombo 

selvagem, geralmente pretos). Surge em noites de lua cheia, 

em lugares ermos e selvagens (grutas, montanhas, florestas, 

locais próximos a lagos), ou seja, “lugares exteriores à muralha 

social”, no dizer de Nicole Chaquim (Apud GABORIT et al., 

2000, p.351). 

Nos contos de Perrault, não aparece o termo “bruxa”. 

Nas narrativas dos irmãos Grimm, registram-se algumas 

passagens da personagem em alguns contos bastante 

189



conhecidos do público, como “Rapunzel” (2005, p.261-264; 

2012, p.73-76, tomo 1), embora na versão publicada pela 

Cosac Naify (2012) seja uma fada a ocupar a função da bruxa, 

e “João e Maria”. Menos divulgados são “A Luz Azul” (2010, 

p.82-90; 2012, p.154, tomo 2); “A velha na floresta” (2012, 

p.177, tomo 2) e “A Velha Bruxa” (2006, p.105-106). O perfil 

traçado, nesses contos, é o da personagem velha que habita o 

espaço desconhecido da floresta, afastada, portanto, do 

convívio social. Em “A Luz Azul”, dependendo da obra, ela é 

uma velha bruxa (2012) ou uma feiticeira (2010), que acolhe 

um soldado inválido, por quem será vencida, em troca da 

realização de tarefas exaustivas e de ele recuperar um 

candeeiro dentro de um poço; esse objeto, com uma chama 

azul que não se apaga, abriga um ente mágico, semelhante ao 

gênio da lâmpada de Aladim, capaz de realizar qualquer 

desejo de seu amo. “A velha na floresta” (2012, p.177, tomo 2) 

é uma bruxa que encantara um príncipe, ele só voltaria à 

forma humana quando recuperasse um determinado anel. A 

redenção ocorre graças à ajuda de uma criada, a quem ele 

auxiliara anteriormente. Por último, em “A Velha Bruxa” 

(2006, p.105-106), a personagem é percebida como velha 

maluca pelos pais de uma menina obstinada que protagoniza 
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a história. Desobedecendo aos pais, ela vai à casa da bruxa e a 

vê como “uma criatura com a cabeça flamejante” (2006, 

p.106). Segunda a própria bruxa, essa é a sua verdadeira 

aparência e só quem a visse como tal poderia lhe dar a luz que 

ela tanto desejava: a bruxa transforma a menina em uma tora 

de madeira e a lança ao fogo da lareira, iluminando sua casa. 

O final trágico da personagem infantil assinala punição à 

desobediência e à obstinação. 

À personagem da bruxa, nos contos da tradição, é 

atribuída a vilania e, por vezes, o canibalismo, como a bruxa má 

de “João e Maria”, além da decrepitude, da feiura, da capacidade 

de operar encantamentos. Sua funcionalidade, nas histórias, 

aponta tanto para o realce à virtude, em comparação à 

malignidade da personagem má, como para o obstáculo a ser 

superado pelo herói, assinalando um percurso de 

amadurecimento, quando não é trágico o desfecho da narrativa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mal, de acordo com Bettelheim, não é isento de 

atrações e por vezes aparenta ser vitorioso, ainda que 

temporariamente, pois o desfecho dos contos de fadas 

consagra a vitória do bem e do herói, pelo menos na maioria 
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das histórias. Segundo Tatar (2004) a magia dos contos 

também reside, além do prazer, na dor que eles podem 

causar. As personagens sombrias como bruxas, canibais, ogros 

trazem o medo à tona, no fim despertam a sensação de 

prazer, pois aquele sentimento amedrontador existe no 

território da ficção e é vencido. 

Refletindo sobre o mal nos contos de fadas, Marie-

Louise von Franz (2002) observa que ele faz parte de uma 

organização primitiva em que o surgimento de algo 

demoníaco não nos coloca diante de um problema ético, mas 

nos permite alcançar a satisfação de tê-lo superado. Segundo 

a autora, o mal é abordado de formas diferentes em histórias 

distintas. Umas estimulam a lutar contra ele, outras 

aconselham a fuga, há ainda as que sugerem confrontá-lo e as 

que constroem uma trama conduzindo à reflexão sobre 

condutas apropriadas a evitar a soberania do mal. 

Nos contos da tradição, a figura feminina maligna 

apresenta-se, significativamente, nas funções maternas, 

configurando retratos por vezes associados a estereótipos ou 

à fixação de determinados construtos negativos sobre o 

feminino. Nesse grupo, destaca-se aquela que ocupa a função 
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de uma segunda mãe, transformada em “má-drasta” e, não 

por acaso, a sociedade contemporânea vem cunhando, 

coloquialmente, o termo “boadrasta”. 

Diversos móveis, como ambição e desejo de poder, 

conduzem personagens femininas a realizar ações malignas, 

afastando oponentes ou manipulando outras personagens na 

direção de seus objetivos. Por vezes, sentimentos por demais 

humanos – como vaidade, orgulho, inveja, ciúme – funcionam 

como elementos desencadeadores da conduta maligna. Em 

outros tantos contos, a figura da personagem idosa, alijada do 

convívio social e obrigada a se retirar para lugares inóspitos, 

como as florestas, são olhadas com desconfiança, diabolizadas 

como bruxas. 

As personagens femininas que impetram ações 

efetivamente malignas são movidas por sentimentos que 

corroem o próprio eu, infelicitando-as. Transformam-se em 

artífices do mal, infringindo, sem relutância, o dano a outras 

personagens na narrativa, mas, ao fim e ao cabo, quase 

sempre, o mal retorna à origem, destruindo quem destrói. 
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REPRESENTAÇÕES DO MAL NA NARRATIVA LITTLE 

RED RIDING HOOD, DE DAVID KAPLAN 

Rita de Cássia Silva Dionísio Santos 

O mal não é substância alguma, nem a nossa 
mente é bem supremo e imutável. 

Santo Agostinho, Confissões 

Ai de nós! o que vem a ser, pois, o bem e o 
mal! Serão uma mesma coisa, pela qual 

testemunhamos com raiva nossa impotência, e 
a paixão de alcançar o infinito, mesmo pelos 

meios mais insensatos? Ou então, serão duas 
coisas diferentes? Sim... que sejam antes a 

mesma coisa... pois senão, o que será de mim 
no dia do juízo? 

Lautrèamont, Os cantos de Maldoror 

O ENIGMA DO MAL16 

Indagar sobre a origem do mal, perscrutar a sua 

substância, interrogar a respeito de sua extensão e 

consequências têm sido o desafio de elevado número de 

pensadores e filósofos de todos os tempos e culturas. 

Questões sobre a raiz e a semente do mal, donde e por onde 

conseguiu penetrar na humanidade, o que ele provoca em nós 

parecem constituir-se o próprio mal. A perversidade, a 

                                                           
16 Este texto retoma discussões sobre o mal inicialmente desenvolvidas no ensaio “A 
dissolução do humano: representações do mal em Desonra, de J. M. Coetzee”, publicado na 
Vínculo: Revista de Letras da Unimontes, (1)1, de março de 2008 (Editora Unimontes, Montes 
Claros). 
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crueldade, a tirania, em todos os níveis e formatos, em todos 

os graus de violência, apresentam-se como materialização do 

mal desde os começos da história e acompanha-nos; contudo, 

parece-nos que contemporaneamente, em razão da 

velocidade das informações, com a revolução tecnológica 

possibilitada pela internet, com a comutação instantânea de 

dados e mensagens – inclusive com a transmissão de notícias 

em tempo real –, é que temos nos aproximado dela de forma 

mais assustadora e sinistra. Eventos trágicos ocorridos 

ultimamente em vários lugares do mundo, como, por 

exemplo, atentados contra a vida de inocentes transmitidos 

em tempo real pela rede mundial de computadores, 

corroboram o que acabamos de dizer. 

Na literatura sagrada – das mais diferentes religiões – 

esta matéria tem sido excessivamente discutida, sem, 

contudo, se chegar a uma única e abrangente resposta. O 

Direito e a Filosofia também se debruçam sobre o assunto em 

todo o tempo. Na arte literária, ao longo dos séculos, autores 

como Byron, Sade, Lautréamont e Baudelaire, entre outros, 

têm, às vezes desesperadamente, tematizado o mal em suas 

obras. O exame, tanto dos poemas quanto da parte mais 
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confessional de Baudelaire, por exemplo – os trechos em que 

é comentarista de si mesmo –, demonstra a ambivalência no 

tratamento da questão do bem e do mal e, ainda, o que seria 

uma espécie de doutrina postulando a comutatividade entre 

esses dois polos, um implicando o outro (Willer, Apud 

LAUTRÉAMONT, 2005, p.57). Já Sade, ao longo de toda a sua 

existência, dedicou-se com rigor a provar que a liberdade 

humana só se realiza plenamente no mal. Para tanto, elegeu 

como personagem central de seus romances a perturbadora 

figura do libertino que, inspirada em alguns de seus 

contemporâneos, aliava o maior grau de egoísmo ao máximo 

de prazer na crueldade. Segundo Eliane Robert Moraes, 

menos do que contar a história da libertinagem seiscentista, o 

Marquês de Sade pretendia examinar o ser humano em 

profundidade, conhecê-lo nas particularidades mais obscuras 

e dissecá-lo, se fosse necessário (MORAES, 2006, p.10). 

Contemporaneamente, na literatura, a preocupação 

com a problemática do mal – suas obscuridades e 

ambiguidades – tem assumido diferentes aspectos, segundo 

as correntes seguidas por diversos autores, em que prevalece 
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não a busca de respostas para o enigma, mas o 

questionamento sobre a forma de existência desse fenômeno. 

O mal, geralmente, refere-se a um discurso ou ação 

que se opõe ao que convencionalmente se considera como 

moral ou ético, coadunando-se a um pensamento ou 

conhecimento do que é reprovável, cruel, violento ou 

destituído de consciência. Às vezes, o mal é definido como 

uma oposição à força da vida, que causa sofrimento e morte. 

Do hebraico ra’ e do grego kakos, ponēros, phaulos, o mal é, 

ainda, definido como oposição ao bem. O termo em hebraico 

inclui tanto a ação má como suas consequências e significa 

“estragar”, “despedaçar”, ficar despedaçado e, assim, tornar-

se inútil. É essencialmente aquilo que é desagradável e 

ofensivo. Kakos e ponēros podem significar, respectivamente, 

a qualidade do mal em seu caráter essencial e seus efeitos ou 

influências danosas e podem ser empregadas no sentido físico 

e no sentido moral (DOUGLAS, 1995, p.984-985). Na filosofia 

ocidental, o mal é comumente usado para se referir à ideia de 

se causar prejuízos e danos a um objeto ou criatura. A luta 

entre bem e mal é expressa de várias formas em diferentes 

culturas, e há os que acreditam que um não possa existir sem 
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o outro, constituindo os dois como verso e anverso de uma 

mesma folha de papel. 

A escritora Susan Neiman, em O mal no pensamento 

moderno, obra em que analisa as mudanças que ocorreram 

em nossa compreensão do indivíduo e de seu lugar no mundo, 

do Iluminismo ao final do século XX – a partir do terremoto 

ocorrido em Lisboa, no século XVIII, e do holocausto judeu, no 

século XX –, afirma que o problema do mal pode ser expresso 

em termos teológicos ou seculares, mas ele é 

fundamentalmente um problema sobre a inteligibilidade do 

mundo como um todo. Sendo assim, a questão do mal não 

pertence nem à ética, nem à metafísica, mas constitui um elo 

entre as duas. Dessa forma, para a autora, Auschwitz seria a 

representação de tudo o que queremos dizer hoje em dia 

quando usamos a palavra mal: atos absolutamente daninhos 

que não deixam espaço para justificativa ou explicação, pois 

“como podem os seres humanos comportar-se de maneiras 

que violam inteiramente tanto as normas da sensatez quanto 

as da razão?” (NEIMAN, 2003, p.15). A autora desenvolve uma 

argumentação para corroborar a distinção entre mal natural 

(Lisboa) e mal moral (Auschwitz) e afirma que 
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as concepções modernas do mal foram 
desenvolvidas em uma tentativa de parar de 
culpar Deus pelo estado do mundo e de 
assumirmos sozinhos a responsabilidade por 
ele. Quanto mais a responsabilidade pelo mal 
era deixada para o ser humano, menos digna a 
espécie parecia para assumi-lo. Ficamos sem 
direção. Voltar à tutela intelectual não é uma 
alternativa para muitos, mas agora as 
esperanças de crescer parecem nulas. 
(NEIMAN, 2003, p.16) 

Neiman afirma, ainda, que o problema do mal é 

evidenciado sempre que emitimos um julgamento como: “isso 

não deveria ter acontecido” (2003, p.17). 

Estas breves reflexões sobre o mal e suas 

multifacetadas formas de representação orientam a nossa 

proposta de discussão sobre o curta metragem Little red riding 

hood, de David Kaplan. 

AS REPRESENTAÇÕES DO MAL LITTLE RED RIDING HOOD, DE 

DAVID KAPLAN 

As produções literárias e culturais para crianças e 

jovens, de forma geral, situam-se nas concepções do tempo e 

do local em que são produzidas. Nesse sentido, deve-se 

acentuar o fato de que, em contextos nos quais esses 

destinatários são pensados como ingênuos, essas produções 

parecem evidenciar também um modus operandi fundado na 
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inocência e na ausência de malícia. Por outro lado, é, também, 

dessas narrativas desde os tempos imemoriais que emergem 

bruxas, feiticeiros, ogros, espacialidades mal-assombradas, 

animais, demônios e monstros, que manipulam destinos, 

provocam caos, operam metamorfoses, devoram pessoas. 

Acrescente-se a isso a enormidade de personagens dúbios, 

que oscilam entre o bem e o mal, submetendo pobres e ricos, 

crianças e adultos, princesas e escravos às situações de 

vulnerabilidade e atrocidade inimagináveis. 

Quando se fala em representações do mal na narrativa 

para crianças, o curta-metragem Little Red Riding Hood 

(Chapeuzinho Vermelho), de David Kaplan, apresenta-se, no 

mínimo, provocador: adaptado do conto de fadas “Conte de la 

Mère Grande” (ou “Le petit chaperon rouge”, recolhido por 

Achille Millien, 1838-1927), a priori, nada encerraria de 

reprovável – ou qualquer outro adjetivo que se possa 

adstringir ao campo semântico do mal, nas acepções 

anteriormente referidas. 

Trata-se de uma revisitação de “Chapeuzinho 

Vermelho”: um short film de 12 minutos, em preto e branco, 

produzido por Rocco Caruso em 1997, nos Estados Unidos, e 
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protagonizado por Christina Ricci. No início, tem-se a 

impressão de que se está diante de apenas mais uma história 

de uma criança: uma garotinha, acompanhada de um 

cabritinho preso a uma corda, assentada às margens de um 

lago, observa sua imagem refletida na água. Ao mover das 

águas, criam-se ondas circulares que se reverberam na tela e, 

delas, surge o título da narrativa – indefinido, trêmulo. O tema 

musical, L'après-midi d'un faune17, de Claude-Achille 

Debussy18, é leve, contudo, os sons da flauta (que se avultam 

sobre as notas dos demais instrumentos musicais) parecem 

remeter a uma languidez sensual e voluptuosa – estado que 

acaba por marcar também toda a cadência do enredo. Trata-

se de uma narrativa em terceira pessoa, sem discursos diretos. 

Nas cenas que se seguem aparece a menina adolescente, de 

clara tez, olhos claros, arredondados, cabelos longos 

penteados da forma maria-chiquinha, vestida de branco. “Era 

uma vez uma garota [...]”: é a primeira frase da cena seguinte, 

em que a adolescente, agora com os cabelos cobertos por um 

                                                           
17 A tarde de um fauno (Stéphane Mallarmé, 1842 – 1898). Publicado pela primeira vez em 
1876, o poema possui 110 versos em dísticos de alexandrinos rimados. Considerado um 
poema simbolista por excelência, em forma de monólogo, e com sugestiva vagueza, o texto 
descreve os delírios sensuais de um fauno que acorda de sua sesta para perseguir ninfas (ou 
para se lembrar de encontros anteriores com ninfas – como era típico da disposição desses 
seres mitológicos). (SCANDOLARA, 2019). 
18 1862-1918, França. 
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capuz, caminha despreocupadamente pela floresta. Um 

avental com delicadas estampas floridas cobre sua roupa e ela 

tem, no braço esquerdo, um cesto, no qual leva leite e pão 

para sua vovozinha. Pela perspectiva do narrador (câmera), 

vê-se a garota por entre os troncos das árvores. Na floresta, 

ela conhece o lobo: vê, no meio dos arbustos e gramados, um 

movimento dançante, artisticamente coreografado, executado 

pelo lobo, e revela-se extasiada com o que presencia. 

A personagem que representa o lobo é um ser híbrido: 

um jovem rapaz, com o corpo inteiro coberto por uma collant 

preta de ballet, à semelhança de pelos, cabelos compridos, 

lentes nos olhos, de forma a parecerem olhos de animais. Luvas, 

com longas e afiadas unhas, cobrem suas mãos. Tem, nos pés, 

sapatilhas de bailarino. Parte humanizada, parte animalizada, 

este lobo se aproxima, apresenta-se e pergunta a ela aonde vai. 

Nota-se, pelos olhares que trocam, um certo jogo sensual e 

sedutor que se estabelece entre eles. O lobo pergunta à garota – 

que o toca delicadamente no rosto – por qual caminho ela iria, 

pelo caminho das agulhas ou pelo caminho dos alfinetes. À 

resposta de que iria pelo caminho das agulhas, ele diz que 

pegará o caminho dos alfinetes. O lobo chega primeiro à casa da 
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avó, encontra-a na cama, tecendo, passa delicadamente a língua 

pelo rosto da senhora e depois a devora. Reserva parte do seu 

sangue em uma garrafa e de sua carne em uma tigela e coloca-os 

sobre a mesa. Na sequência, a garota chega à casa, encontra a 

estranha “avó” na cama, e conversa normalmente com a 

personagem, não revelando qualquer mal-estar – ao contrário, 

seus mimosos olhos parecem deleitar-se diante do que veem. O 

lobo, da cama mesmo, oferece-lhe carne e “vinho”. Ela aceita, 

senta-se à mesa. Quando começa a comer, um gatinho que está 

em cima de uma prateleira, e que de lá a tudo assiste estupefato, 

diz: “Aquela que come a carne da avó não presta.”. Depois que 

ela come, ignorando completamente o que o gatinho lhe diz, o 

lobo a chama para deitar-se com ele na cama. Ela, começando a 

despir-se, pergunta ao lobo onde deve deixar o avental. Ele 

responde que ela pode colocá-lo na lareira, uma vez que não 

mais precisará dele. A garota, como em um strip-tease, à medida 

que pergunta ao lobo onde deve colocar suas roupas, despe-se, 

lentamente, peça por peça – seu vestido, sua anágua, suas meias 

longas, suas roupas íntimas –, depositando tudo na lareira. 

Quando ela chega à cama, tem início um diálogo das 

personagens: a garota interroga o lobo por que ele é tão peludo, 

por que tem grandes unhas, por que tem ombros tão largos. 
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Quando chega à pergunta sobre o porquê da boca tão grande, o 

lobo lhe responde que é para comê-la. A menina não demonstra 

medo, mas diz que precisa sair da casa, pois precisa fazer suas 

necessidades fisiológicas. O lobo permite que ela saia, mas com 

um fio de lã atado ao seu tornozelo, de forma a evitar que ela 

fugisse. Como ela demora muito, ele puxa a linha, e descobre 

que ela fugira. Levanta-se da cama, sai apressadamente da casa 

e põe-se a procurá-la. Como não a encontra, mostra-se desolado, 

encenando movimentos aflitivos com o seu corpo de bailarino. 

Ela o observa de longe. Por detrás de uma árvore, atira-lhe um 

pedacinho da ameixa que comia. Ao perceber que ele a 

descobrira, começa a correr e, informa-nos o narrador, ele chega 

à casa exatamente no momento em que ela fecha a porta. Esse 

desfecho, pela voz do narrador, dá-nos a impressão de que o 

lobo ficara do lado de fora e que a garota fora salva. Contudo, o 

que as imagens revelam é que os dois estão, novamente, no 

interior da casa, em um jogo sensual de toques e carinhos nas 

faces um do outro. 

A narrativa em tela, portanto, apresenta aspectos que se 

alinham à configuração do mal, conforme anteriormente 

apresentado, por seu conteúdo antropofágico e bestial, ao: 
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primeiro, pelo fato de a personagem comer, como se 

naturalmente o fizesse, a carne de sua avó; segundo, por sugerir 

conjunção entre uma garota e um animal. Ou, repetindo 

Neiman: “isso não deveria ter acontecido” (2003, p.17). 

Eliane Robert Moraes, em O corpo impossível (2002), 

afirma que, um século depois da emergência do Romantismo, 

além da confrontação do homem com a sua própria imagem, a 

interrogação que este se faz diante de outras criaturas, de 

forma geral os animais – que compartilham certas qualidades 

da espécie humana, ao mesmo tempo em que constituem sua 

grande alteridade –, contribui para que o ser humano venha a 

ser concebido definitivamente como coisa (MORAES, 2002, 

p.128). Ainda segundo a autora, na agressividade gratuita das 

feras, o homem reconheceria a sua natureza mais profunda, 

abafada pela civilização. Nesse sentido, é interessante notar 

que, na narrativa em questão, o lobo e a menina – o animal e 

o humano – partilham experiências que sugerem contiguidade 

entre essas duas naturezas, num jogo de sedução e sedição: 

uma perturbação se instaura na relação entre os dois seres. 

A narrativa, em terceira pessoa, traz personagens que 

possuem identidades multifacetadas. O tom é acentuadamente 
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marcado por voluptuosas paixões, por erotismo. Dessa forma, o 

mal, nesta narrativa, é de ordem moral – ou seja, resultado de 

comportamentos (humanos) que “violam inteiramente tanto as 

normas da sensatez quanto as da razão”, conforme Susan 

Neiman (2003, p.15). Assim, ao contrário do que inicialmente é 

insinuado, a aparência de leveza do texto se dissolve quando se 

analisa o espaço de inquietação e constrangimento em que as 

personagens se movimentam, revelando, assim, uma história 

penetrante e densa. 

Convém assinalar que, como subentende Primo Levi 

em Os afogados e os sobreviventes, todas as ações humanas 

devem ser situadas tanto no plano jurídico – que implica que o 

homem é sempre considerado como um agente livre e, por 

conseguinte, responsável por seus atos – como no plano 

antropológico (psicológico), e nenhum dos dois deve ser 

omitido em proveito do outro (TODOROV, 2002, p.214). 

Segundo a concepção iluminista de Kant, o homem tem 

uma propensão para o mal e, também, uma disposição original 

para o bem. Assim, o bem e o mal coexistem no contexto da 

liberdade sob a forma de um conflito sempre presente. Isso faz 
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com que o homem, em Kant, tenha uma essência ambígua e 

trágica, embora jamais demoníaca (SOUKI, 1998, p.100). 

Hannah Arendt, em suas reflexões sobre o mal, a partir 

dos acontecimentos nos campos de concentração nazistas, 

cria a expressão “banalidade do mal”. Para a autora, o mal 

desafia o pensamento porque o “pensamento tenta atingir a 

profundidade, tocar as raízes, e no momento em que se ocupa 

do mal, ele se frustra porque não encontra nada. Eis a sua 

banalidade”. Arendt argumenta que falar da banalidade do 

mal interdita toda a dimensão demoníaca, toda a maldade 

essencial, toda a maldade inata e, mais amplamente, todo 

móvel ancorado na depravação, na cobiça e em outras paixões 

obscuras; seria falar sobre algo factual, o fenômeno dos atos 

maus cometidos em proporções gigantescas – atos cuja raiz 

não se encontra em uma espécie de maldade, patologia ou 

convicção ideológica (SOUKI, 1998, p.100). 

Nessa perspectiva, deve-se pensar que na narrativa 

Little Red Riding Hood apresentam-se humano e inumano: 

uma menina e um lobo. Como seria, portanto, pensar o mal 

nesta relação incomum? 
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REMATE 

Remate é o verbo escolhido por nós não como 

sinônimo de conclusão – mas de resultado: resultado desse 

ricochetear com dois conceitos inquietos e de difícil 

compreensão que são o mal e o bem – e, ainda, em um texto 

breve, em que comparecem protagonistas de naturezas tão 

diversas: quem é o sedutor? Quem pratica maldade? Qual dos 

dois seria vítima? 

Igor Ximenes Graciano, em seu artigo “O mal narrado: 

voyerismo e cumplicidade na narrativa ‘O monstro’, de Sérgio 

Sant’Anna”, afirma que o mal, pelo menos em suas 

manifestações mais brutais, constitui o que é humano e, ao 

mesmo tempo, o que é humanamente inconcebível, pois 

embora o mal seja um traço indelével dos homens, diante dele o 

que resta é quase sempre a incredulidade causada pelo que se 

caracteriza pela negação do humano (GRACIANO, 2006, p.97). 

Não nos parece inautêntico concluir que não existe 

realmente nenhuma barreira entre o mal e a pessoa. Bem e 

mal fluiriam da mesma fonte, ou seja, da continuidade entre o 

eu e o outro, entre nós e os outros; a pessoa se regozija com a 

felicidade ou infelicidade dos outros pela mesma razão: é que 
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eles estão verdadeiramente separados dela (da pessoa) 

(TODOROV, 2002, p.217). Para Sade, nem sempre se pode 

fazer o mal. Nesse caso, privados do prazer que o mal 

proporciona, tem-se “de ao menos tentar equivaler esta 

sensação com a pequena e picante maldade de jamais fazer o 

bem” (SADE, 2003, p.45). 

Ainda que as ideias originadas na imaginação libertina 

do Marquês se apresentem radicais, para Georges Bataille, 

“sem a crueldade de Sade, não teríamos sido capazes de 

abordar de forma tão serena esse domínio outrora inacessível 

onde se dissimulam as mais penosas verdades”. Por isso, 

continua ele, 

se o homem normal, hoje, penetra 
profundamente na consciência do que significa 
para ele a transgressão, é porque Sade lhe 
preparou os caminhos. Doravante, o homem 
normal sabe que a sua consciência deve se 
abrir ao que mais violentamente o revoltou: 
aquilo que mais violentamente nos revolta está 
em nós mesmos (Bataille, Apud MORAES, 
2006, p.123). 

No entanto, a história sugere que, se o mal revela a 

essencial fragilidade humana, é possível resistir à contaminação 

pelo mal por meio de uma maior compreensão dos mecanismos 

sociais e psíquicos que mobilizam as respostas perversas à 
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maldade egoica. Assim, talvez se possa dizer que em Little Red 

Riding Hood, de David Kaplan, as intenções e atos maus das 

personagens, ao mesmo tempo em que revelam a desalentadora 

matéria de que somos feitos, configuram-se, paradoxalmente, 

como uma relativa dissolução do que é humano – daí a 

possibilidade de se cotejar personagens (menina e lobo) de 

naturezas aparentemente tão diversas. 

  

214



REFERÊNCIAS 

BATAILLE, Georges (2006). “L’Erotism”. In: MORAES, Eliane 
Robert. Lições de Sade: ensaios sobre a imaginação libertina. 
São Paulo: Iluminuras. p.194-195. 

DOUGLAS, James Dixon (1995) (Org.). O Novo Dicionário da 
Bíblia. João Bentes (Trad.). 2.ed. São Paulo: Vida Nova. 

GRACIANO, Igor Ximenes (2006). “O mal narrado: voyerismo e 
cumplicidade na narrativa ‘O monstro’, de Sérgio Sant”Anna”. 
Literatura e Resistência: Estudos de Literatura Brasileira 
Contemporânea, (28). Brasília: Editora da Universidade de 
Brasília. p.97-111. 

LAUTRÉAMONT, Conde de (2005). Os cantos de Maldoror: 
poesia: cartas: obra completa. Cláudio Viller (Trad.). 2 ed. São 
Paulo: Iluminuras. 

LITTLE Red Riding Hood (1997). Direção: David Kaplan. 
Produção: Rocco Caruso. (12 min). 

MORAES, Eliane Robert (2002). O corpo impossível. São Paulo: 
Iluminuras. 

______ (2006). Lições de Sade: ensaios sobre a imaginação 
libertina. São Paulo: Iluminuras. 

NEIMAN, Susan (2003). O mal no pensamento moderno: uma 
história alternativa da filosofia. Fernanda Abreu (Trad.). Rio de 
Janeiro: DIFEL. 

SADE, Marquês de (2003). A filosofia na alcova. São Paulo: 
Iluminuras. 

SANTO AGOSTINHO (2001). Confissões. J. Oliveira Santos; A. 
Ambrósio de Pina (Trads.). 17.ed. Petrópolis: Vozes. 

215



SOUKI, Nádia (1998). Hanna Arendt e a banalidade do mal. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG. 

TODOROV, Tzvetan (2002). Memória do mal, tentação do 
bem: indagações sobre o século XX. Joana Angélica D´Ávila 
(Trad.). São Paulo: Arx. 

SCANDOLARA, Adriano (2014). “A tarde de um fauno”. In 
https://escamandro.wordpress.com/2014/04/29/a-tarde-de-
um-fauno/ Acesso em 21.Mar.2019. 

WILLER, Cláudio (2005). “O astro negro”. In: LAUTRÉAMONT, 
Conde de. Os cantos de Maldoror: poesia: cartas: obra 
completa. Cláudio Viller (Trad.). 2.ed. São Paulo: Iluminuras. 
p.13-69. 

  

216



O CRISTIANISMO E O PAGANISMO NAS 

REPRESENTAÇÕES DAS PERSONAGENS FEMININAS 

DOS CONTOS DE FADAS DA TRADIÇÃO 

Simone Campos Paulino 

Os contos de fadas são narrativas de origem ancestral. 

Segundo alguns estudiosos, como Ítalo Calvino, essas 

narrativas são oriundas de rituais religiosos, portanto são 

histórias que perderam seu caráter ritualístico, mas 

sobreviveram na oralidade, sendo incorporadas à tradição 

popular europeia. Outros estudiosos, como Marina Warner e 

J.R.R. Tolkien, asseveram que é impossível rastrear as origens 

dos contos de fadas e que essas narrativas já se encontravam 

na origem da raça humana. 

As narrativas maravilhosas tiveram uma origem oral e 

depois foram transcritas para a tradição letrada. Entretanto, 

muito do caráter pagão, sexual e escatológico foi apagado 

dessas histórias que eram o entretenimento da população 

camponesa iletrada do pré-iluminismo. Foi com Charles 

Perrault e as preciosas no século XVII que essas narrativas 

populares invadiram os salões franceses com uma roupagem 

barroca. O escritor francês tinha uma dupla função ao 
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trabalhar com essas histórias tradicionais: resgatar a tradição 

e ensinar através dessas narrativas. Fica explícito o intuito 

pedagógico dos contos de Perrault através das morais que ele 

atrelava ao final das narrativas, aos ditames do conterrâneo La 

Fontaine. As narrativas tradicionais oriundas da cultura oral, 

portanto, sofreram acréscimos e variações através da 

passagem para a escrita no barroco francês. 

Foi na Alemanha do século XIX, entretanto, que os 

contos de fadas passaram por maiores modificações. Jacob e 

Wilhem Grimm, na busca por resgatar o verdadeiro espírito 

alemão e rastrear a cultura da raça ariana, fizeram um extenso 

trabalho de folcloristas, coletando histórias populares. Foram 

diversas versões e publicações e as variações tinham como 

objetivo adequar as histórias à sociedade da época, 

eliminando tudo que fosse pré-cristão ou fizesse referência às 

deusas. Apesar de não ter explícita as morais que se 

veiculavam através das histórias, os irmãos Grimm passavam, 

com suas narrativas, ensinamentos que se alinhavam ao 

dogma religioso da sociedade alemã da época. 

Angela Carter, na introdução de 103 contos de fadas, 

afirma sobre os irmãos Grimm que: 
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Seu trabalho de recolher contos de fadas era 
parte da luta do século XIX pela unificação da 
Alemanha, o que só se concretizaria em 1871. O 
projeto, que implicava em certo grau de censura 
editorial, percebia na cultura popular uma fonte 
inesgotável de força imaginativa para a 
burguesia. (2017, p.20 – grifos da autora) 

A censura a que se refere Carter, no trecho destacado, 

era uma forma de sublimar tudo o que fosse escatológico, 

perverso e pré-cristão. 

Corroborando com a ideia de modificação dos contos 

de fadas pelos irmãos Grimm, Marina Warner ressalta que 

Os irmãos Grimm revisaram a coleção The 
Kinder- und Hausmärchen, redigindo 
sucessivos rascunhos após a primeira edição 
em 1812 – Wilhem, em particular, 
impregnando a nova edição de seu fervor 
católico, carregando nas tintas morais do 
enredo, distribuindo castigos aos maus e 
recompensas aos justos, com o fim de moldar-
se aos valores cristãos e sociais dominantes. 
(1999, p.243 – grifos da autora) 

No final do século XIX, o dinamarquês Hans Christian 

Andersen também teve seu nome marcado pelos contos de 

fadas. Entretanto, diferentemente dos outros autores citados, 

reivindicava a autoria de seus contos de fadas, partindo do 

argumento de que eram fruto de sua criatividade e não 

narrativas populares coletadas da tradição oral. Sendo assim, 
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apesar de construir suas narrativas numa estrutura 

semelhante às de Charles Perrault e às dos irmãos Grimm, 

Hans Christian Andersen se diferenciava pela questão da 

autoria. O escritor dinamarquês via o mundo como um vale de 

lágrimas pelo qual é preciso atravessar para se chegar à 

felicidade, portanto suas narrativas refletiam esse aspecto do 

preceito cristão. 

Jack Zipes (2006) observa que muito das narrativas 

ancestrais e originárias foi apagado. O que chegou para nós 

foram narrativas trazidas pelas mãos de homens bastante 

religiosos. Isto posto, não é possível preservamos a firmação de 

que esses contos ancestrais são isentos de ideologia. Katia 

Canton (1994) expressa que, apesar de serem baseados em um 

material folclórico oral, os contos de fadas não são neutros, pois 

foram adaptados na literatura, revisados, reescritos e 

modificados segundo as idiossincrasias de seus escritores, dentro 

de um determinado contexto histórico, cultural e social. Revela-

se, portanto, principalmente, um diálogo bastante estreito entre 

os contos de fadas e a moral cristã. 

Os autores canônicos dos contos de fadas da tradição 

encontram-se vinculados, principalmente, a uma tradição 
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judaico-cristã e, ao trabalhar com os contos de fadas de origem 

pagã e oral, burilaram-nos de forma a se adequar ao 

pensamento cristão. Isso ocorreu, também, com as personagens 

femininas apresentadas nesses contos de fadas e com os seres 

mitológicos que faziam referência ao sagrado feminino. O 

presente artigo traçará aproximações entre os ensinamentos 

cristãos e a representação de personagens femininas presentes 

nos contos “Cinderela” (irmãos Grimm e Charles Perrault), 

“Giséllidis” (Charles Perrault), “Branca de Neve” (irmãos Grimm), 

“A sereiazinha” (Hans Christian Andersen) e “Barba Azul” 

(Charles Perrault). Sendo assim, buscaremos elaborar um 

paralelo entre os ensinamentos do cristianismo e os papéis de 

gênero representados nos contos de fadas da tradição, bem 

como as virtudes esperadas dessas personagens. 

PAGANISMO E CRISTIANISMO NOS CONTOS DE FADAS 

Os contos de fadas nasceram de uma cultura popular oral 

e foram incorporados pela escrita, a princípio, nos salões 

franceses do século XVII. Essas histórias, entretanto, traziam em 

seu bojo muito das tradições pagãs. Mariza Mendes, no livro Em 

busca dos contos perdidos, observa que, ainda que “a arte e a 

religião cristã tenham tentado suplantar os ideais do paganismo, 

221



as fadas sobreviveram como remanescentes do poder das 

antigas deusas e sacerdotisas” (2000, p.127). Isto é, nos contos 

de fadas sobreviveram, nos escombros das narrativas 

reconstruídas, religiões que tinham divindades femininas. 

Sobre as origens dos contos de fadas, Sônia Salomão 

Khéde afirma que 

os contos populares sobre os quais se apoiam 
os contos de fadas surgiram sob a forma de 
produção e organização social pré-capitalista. 
Suas origens não se ligam à base econômica de 
produção em curso no início do século XIX, 
momento em que os contos de fadas começam 
a ser registrados. É por isso que se pode 
encontrar nesses contos reminiscências dos 
ritos totêmicos de iniciação numa mistura de 
estilos culturais e ciclos históricos que se 
“encaixam” neles. Na sua versão oral esses 
contos cumpriram um duplo papel de mito e 
rito iniciatório, uma vez que reutilizavam um 
complexo sociocultural que englobava 
sistemas sociais como o matriarcado e formas 
rituais características dos agricultores, como as 
cerimônias matrimoniais, a construção de 
casas, a colheita etc. (1986, p.17) 

Sendo assim, é possível sublinhar que os contos de fadas 

orais possuíam uma estreita relação com ritos iniciatórios, 

inclusive com aqueles praticados por sociedades matriarcais. 

Clarissa Pinkola Estés, no livro Mulheres que correm 

com os lobos (1994), observa que as narrativas orais 
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continham instruções sobre parto, casamento, amor e 

elementos pertencentes ao universo feminino. Todavia, ao 

serem coletados e adentrarem o âmbito literário, essas 

narrativas foram transformadas. A autora utiliza como 

exemplo a coleta realizada pelos irmãos Grimm e aponta para 

a possibilidade de que os próprios informantes tenham 

“purificado” as histórias em respeito ao forte caráter religioso 

dos folcloristas. 

Michelle Perrot (2007), em Minha história das 

mulheres, observa que o cristianismo convenciona a impureza 

e inferioridade da mulher, por isso na Idade Média, 

principalmente no século XII, eram as mulheres numerosas 

nas seitas que expressavam inquietações religiosas. 

Provavelmente foi com inspiração nessas mulheres que foi 

criada a imagem da bruxa dos contos de fadas. 

O catolicismo, ainda segundo Perrot (2007), não 

apenas subordina a mulher, como a exclui dos lugares de 

culto. É na ascensão de Virgem Maria, contrapondo-se à 

imagem de Eva, que a mulher encontra uma espécie de 

antídoto para o pecado inicial. Logo, a imagem maternal e 

imaculada de Maria se faria o modelo apropriado à mulher 
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dentro da sociedade patriarcal, enquanto que a tentadora e 

curiosa Eva seria o modelo a ser rechaçado. 

As narrativas da tradição oral eram domínio, 

principalmente, de mulheres. Eram elas que, no trabalho do 

fiar, teciam também histórias para afastar o cansaço da dura 

rotina camponesa. Podemos perceber que na principal 

ilustração escolhida por Charles Perrault, para a obra Contos 

da mãe Gansa, temos a imagem de uma velha fiandeira que, 

rodeada por crianças, conta histórias. Essa mulher é a 

narradora dos contos populares. Nelly Novaes Coelho afirma 

que “esta substituição da gansa pela fiandeira teria resultado 

por analogia ao costume popular europeu de as mulheres 

contarem histórias enquanto fiavam [...] figura que, por sua 

vez, teria raízes nas Parcas da mitologia pagã” (2008, p.83). 

Tanto Perrault quanto os Grimm, ao coletarem 

histórias orais, as adaptaram não apenas ao gosto literário, 

mas também aos ditames cristãos. Ainda assim, é possível 

rastrear aspectos das culturas pré-cristãs no esqueleto dessas 

narrativas, como veremos mais adiante em alguns contos. 

Maria Tatar (2012), no artigo “Cinderellas: The Long-

Lost Fairy Tales”, levanta considerações sobre a obra de 
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Schönwerth, autor que, assim como os irmãos Grimm, 

recolheu contos populares a fim de preservar a cultura de seu 

povo. Tatar traça um comparativo entre a obra dos Grimm e 

de Schönwerth e ressalta que os contos de fadas de 

Schönwerth, apesar de terem sido inspirados pelos trabalhos 

dos irmãos Grimm, possuem uma característica mais grosseira 

e traços mais abundantes da cultura pagã, uma vez que o 

autor tinha por objetivo destacar nas narrativas a cultura da 

Baviera, inclusive as tradições culturais pré-cristãs. 

Tatar (2012) observa ainda que nos contos de 

Schönwerth havia tantos protagonistas masculinos quanto 

femininos e alguns deles, assim como Cinderela, eram 

obrigados a desempenhar tarefas domésticas exaustivas. A 

autora levanta a hipótese de que o protagonismo masculino 

não perdurou na migração dos contos de fadas para o 

universo infantil, pois as contadoras de histórias eram 

mulheres, geralmente mães, babás, empregadas e, portanto, 

favoreciam contos nos quais o protagonismo era feminino. 

Diante disso, observamos que os contos de fadas são 

moldados e remoldados pela mão do autor ou narrador que, 

como um escultor a talhar o mármore, deixa ali suas impressões 
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e o transforma de acordo com seus objetivos. Sendo assim, a 

característica cristã, presente nos contos de Charles Perrault, dos 

irmãos Grimm e de Hans Christian Andersen são acréscimos e 

transformações feitas a essas narrativas e que sublimam a 

cultura pagã dessas histórias, paganismo esse que se relacionava 

muitas vezes ao divino feminino. 

Joseph Campbell, em O poder do mito (1990), aponta 

para o fato de que as primeiras divindades elaboradas pelo 

homem eram femininas e que as religiões orientadas pelo 

culto à Deusa mãe compreendiam o mundo como o próprio 

corpo da deusa. O autor descreve que, com as invasões dos 

povos semíticos aos territórios em que a Deusa mãe era 

cultuada, tornaram dominantes as mitologias de orientação 

masculina. Sendo assim, as religiões cujas divindades eram 

femininas foram relegadas ao paganismo. 

Bruno Bettelheim, em A psicanálise dos contos de 

fadas (2015), dá ao conto “Os sete corvos”, dos irmãos 

Grimm, uma interpretação que faz referência à tensão entre o 

cristianismo e as culturas pagãs. No conto dos irmãos Grimm, 

os sete irmãos são transformados em corvos quando a caçula 

nasce. O autor interpreta que a irmã simbolizaria a religião 
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cristã e os irmãos, que desaparecem quando ela nasce, seriam 

as religiões politeístas e pagãs que vieram antes do 

cristianismo. Entretanto, Bettelheim ressalta que os irmãos 

vivem no subterrâneo, escondidos, assim como as religiões 

pré-cristãs, relegadas ao inconsciente. Um movimento 

semelhante ocorre nos contos de fadas da tradição, pois, 

ainda que saltem aos olhos os valores cristãos impressos nas 

obras, há a sombra constante de algo distante e inicial, algo 

que sussurra entre as frestas da narrativa e mostra uma 

cultura diferente do cristianismo. 

CINDERELA 

os humildes serão exaltados, e os exaltados 
serão humilhados. (Ezequiel 21:26) 

“Cinderela” é um conto de fadas que possui diversas 

versões, inclusive uma, dos povos escandinavos, no qual o 

protagonismo é masculino. Entretanto, a maioria tem o 

protagonismo feminino. Uma das apontadas como a mais 

antiga é a versão chinesa, na qual um peixe faz as vezes do 

ajudante mágico. Yeh-hsien torna-se a principal esposa real 

após calçar o sapato e para as irmãs e a madrasta o final 

trágico é o apedrejamento. 
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Apesar das variadas versões, o enredo central da 

narrativa pouco se modifica. Temos, em geral, uma protagonista 

que é humilhada pela madrasta e, apesar de todas as provações, 

aceita com resignação, sendo coroada no final. 

Na versão de Charles Perrault, a bondosa protagonista, 

ao experimentar o sapatinho e se revelar a mulher por quem o 

príncipe buscava, é capaz de perdoar todos os maus-tratos das 

irmãs e, inclusive, arranjar para elas casamentos na corte. 

O escritor francês faz uma clara divisão entre bem e 

mal ao descrever Cinderela, as irmãs e a madrasta. Enquanto a 

protagonista é descrita como alguém que “era a doçura em 

pessoa e de uma bondade sem par” (PERRAULT, 2013, p.47), a 

madrasta e suas filhas são assim descritas: “a mulher mais 

soberba e mais orgulhosa que já se viu. Ela tinha duas filhas de 

temperamento igual ao seu, sem tirar nem pôr” (2013, p.47). 

Perrault ressalta a bondade da jovem, mesmo diante 

de todos os maus-tratos sofridos. O autor conclui a moral 

acrescentada ao final da narrativa da seguinte forma: “A 

doçura é que é a dádiva preciosa das fadas. / Adorne-se com 

ela, pois que esta virtude não falha” (2013, p.59). Em outras 
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palavras, o autor destaca que a doçura (que podemos 

compreender como bondade) foi a salvação de Cinderela. 

Por outro lado, a versão alemã, dos irmãos Grimm, é 

bem mais sangrenta. As irmãs, na tentativa de 

experimentarem o sapatinho, são capazes de mutilar os 

próprios pés, cortando os calcanhares e os dedos para que 

fiquem menores. Não bastasse esse sofrimento, elas ainda 

têm os olhos bicados por pássaros no desfecho do conto. 

A trama de “Cinderela” aponta para uma ascensão 

através do casamento e, também, para o argumento cristão 

de que os exaltados serão humilhados. Recorrendo ao texto 

bíblico de Ezequiel, capítulo 21, versículo 26, percebemos 

ainda a concepção de que além do coroamento daqueles que 

foram humilhados, há a punição daqueles que são cruéis. A 

punição das irmãs invejosas e da madrasta, apesar de não 

ocorrer no conto de Charles Perrault, está presente em outras 

versões do conto. 

Esse preceito cristão, expresso no capítulo de Ezequiel, 

não é visto apenas no conto de fadas supracitado. Existem 

outras narrativas maravilhosas em que ocorre a exaltação dos 

humilhados. É o caso, por exemplo, de “Senhora Holle”, dos 
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irmãos Grimm, em que a menina maltratada é recompensada 

com uma chuva de ouro e a irmã preguiçosa recebe um banho 

de piche. 

Podemos compreender que a bondade das 

protagonistas das versões de “Cinderela” também coaduna 

com uma postura passiva, na qual o aguardo por ser 

descoberta pelo príncipe se revela como único meio de 

salvação, como único caminho para sair de uma vida infeliz. A 

salvação, quase que miraculosa, expressa um ideal de 

contentamento com situações abusivas e de aceitação das 

humilhações no aguardo do tempo da exaltação. 

GRISÉLIDIS 

Esposa, obedeça ao seu marido, como você 
obedece ao Senhor. (Efésios 5:22) 

“Grisélidis” ou “Griselda, a paciente” compõe a fortuna 

de contos de fadas de Perrault escritos em versos. Segundo 

Nelly Novaes Coelho (1991), a narrativa foi elaborada pelo 

autor como uma resposta à sátira contra as mulheres que 

vinha sendo escrita por Nicolas Boileu. Entretanto, Mariza 

Mendes (2000) ressalta que o autor não pode ser visto como 

um patrono da causa “feminista”, uma vez que em suas 

defesas deixava transparecer um discurso patriarcal. 
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Devemos, no entanto, destacar que o escritor estava inserido 

em uma sociedade e, por mais que buscasse pensar fora da 

estrutura sociopolítica de sua época, seu discurso acabava 

sendo construído dentro dessa lógica. Sendo assim, ainda que 

objetivasse defender as mulheres com contos como 

“Grisélidis” ou com Apologia das mulheres, Perrault 

desconhecia argumentos que fugissem à lógica do patriarcado 

ou do cristianismo. 

No conto supracitado, por exemplo, Perrault evidencia 

a paciência feminina como uma das mais admiráveis 

características do belo sexo. Dessa forma, o autor nos 

apresenta a uma personagem que obedece ao marido, ainda 

diante de todos os sofrimentos. 

No conto “Grisélidis”, a protagonista casa-se com um 

príncipe que, já desiludido com as mulheres – que sempre tem 

defeitos incorrigíveis, como a fofoca e a curiosidade – 

encontra na jovem pastora a esposa ideal. Ele faz a ela um 

pedido: “Mas a fim de que haja entre nós uma paz/ Que vá 

durar pela vida inteirinha,/ É preciso jurar que não terás 

jamais/ Qualquer vontade que não seja a minha” (PERRAULT, 

231



2007, p.30). Dessa forma, Grisélidis abre mão de ter qualquer 

vontade própria. 

O príncipe a afasta do convívio de outras pessoas e ela, 

tendo a maior das virtudes femininas, é paciente e acata as 

vontades do marido. Mesmo diante do golpe mais fatal, 

quando ele a separa da própria filha, ela permanece fiel e 

paciente. O conto de fadas de Perrault poderia muito bem ser 

também conhecido como “A obediente Griselda”. 

A submissão de Grisélidis, apesar de ser característica 

de outras personagens femininas nos contos de fadas, é 

destacada nessa protagonista como uma obediência cega ao 

marido. Isso se alinha ao capítulo 5 de Efésios que, em seu 22º 

versículo, ordena: “Esposa, obedeça ao seu marido, como 

você obedece ao Senhor”. É conferido ao homem, portanto, 

um status de divindade. O homem seria o “deus” do universo 

feminino e a esposa deveria servi-lo com obediência. 

No conto de Charles Perrault, quando o príncipe exige, 

como condição para o casamento, a cega obediência da 

protagonista, essa o responde: “seu jugo me seria/ suave, e 

obedecer será mais prazeroso/ Se em vós tiver achado/ o meu 

Senhor e meu esposo” (PERRAULT, 2007, p.30). Observemos 
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que, no trecho em destaque, Grisélidis utiliza o termo Senhor, 

grafado com maiúscula, para se referir ao futuro esposo. 

Podemos, disso, levantar duas hipóteses: a primeira, de que 

ela aceita uma relação de posse, na qual o marido é o senhor 

e posseiro; a segunda, de que a palavra Senhor, grafada com 

maiúscula, indica que a relação que ela aceita é de obediência 

a um homem que, no universo da esposa, torna-se um “deus”. 

Próximo ao desfecho do conto, o marido acusa Grisélidis 

de não dar a ele herdeiros, uma vez que a única filha que tiveram 

foi dada como morta pelo príncipe e retirada da mãe. Tudo, 

porém, não passava de um elaborado teste do esposo para 

provar a obediência da mulher. Quando ele a expulsa do castelo, 

Grisélidis responde: “Sois vós o meu Esposo, e meu Mestre, e 

Senhor; [...] E, embora seja horrendo o que estais a dizer, / quero 

fazer-vos sabedor / do que o que eu mais prezo é vos obedecer” 

(PERRAULT, 2007, p.40). Mais uma vez, vemos destacados aqui, 

com grafia maiúscula, as palavras Esposo, Mestre e Senhor, 

todas atribuindo o sentido de um “ser” superior e destacando a 

necessidade de obediência. 

No final do conto, o príncipe revela que a filha, já 

crescida, está viva e que aquilo havia sido uma provação da 
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virtude de Griselda. A protagonista retorna ao castelo e 

concretiza o final feliz dos contos de fadas mantendo-se 

casada e obediente. As atitudes abusivas do marido, no 

entanto, não são questionadas. 

A moral do conto é assim expressa: 

Onde a paciência comprovada 
Até o Céu é elevada 
Por mil louvores extremados: 
A complacência é tal dos povos jubilosos 
Pelo príncipe caprichoso, 
Que chegam a louvar a cruel provação, 
A quem de uma virtude clara, 
Tão própria do belo sexo, e no mundo tão rara, 
Um modelo se deve de tal perfeição. 
(PERRAULT, 2007, p.47) 

Portanto, o autor destaca como “modelo de perfeição” 

feminino a mulher submissa que, com paciência, aceita um 

relacionamento abusivo sendo sempre obediente ao marido. 

BRANCA DE NEVE 

Disse então Maria: A minha alma engrandece 
ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus 

meu Salvador; Porque atentou na baixeza de 
sua serva; Pois eis que desde agora todas as 

gerações me chamarão bem-aventurada, 
porque me fez grandes coisas o Poderoso; E 

santo é seu nome. (Lucas 1:46-49) 

No conto de fadas dos irmãos Grimm, “Branca de 

Neve”, vemos um conflito edipiano, no qual a madrasta 
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rivaliza com a jovem filha do marido pelo título de mais bela. A 

mãe, que morre no início da narrativa, tem sua passagem pela 

história apenas para expressar o desejo de ter a filha: “Ah, se 

eu tivesse uma filha branca como a neve, rubra como o 

sangue e negra como o ébano!” (GRIMM, 2005, p.33). A morte 

da mãe abre espaço para o surgimento da madrasta. 

A madrasta, ao mandar matar a menina, pede que o 

caçador traga o pulmão e o fígado como prova da morte da 

jovem. O homem, porém, encantado com a beleza da menina, 

não a mata e leva para a madrasta os órgãos de em animal. A 

mulher devora o pulmão e o fígado, numa espécie de ritual 

antropofágico, no qual, ao comer a oponente, estaria 

adquirindo dela a beleza. 

Marina Warner ressalta que “os Grimm alteraram as 

versões anteriores que haviam anotado, em que a mãe de 

Branca de Neve sofria de um assassino ciúme da filha e a 

perseguia. A edição de 1819 é a primeira a introduzir uma 

madrasta no lugar dela” (1999, p.243). Logo, quem desejava a 

morte da jovem, nas versões mais antigas, era a própria mãe. 
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Sobre o conto dos irmãos Grimm, Tatar salienta que: 

Em seus detalhes, Branca de Neve pode variar 
imensamente de cultura para cultura, mas 
possui um núcleo estável e facilmente 
identificável no conflito entre mãe e filha. Em 
muitas versões do conto a rainha má é a mãe 
biológica da menina, não uma madrasta. (Os 
Grimm, num esforço para preservar a santidade 
da maternidade, não se cansavam de 
transformar mães em madrastas). (2013, p.95) 

O culto a Maria concedeu à mulher uma espécie de 

retorno ao status divino, saindo da imagem pecadora de Eva, 

para a imagem imaculada da mãe de Deus. Logo, o espectro 

materno ganha, através do cristianismo, uma aura de 

divindade e benevolência. Dessa forma, não haveria espaço na 

narrativa, de autores extremamente cristãos, para uma mãe 

tão cruel capaz de matar a própria filha por causa de um 

ciúme doentio. 

A tentativa de manter a sacralidade materna fez com que 

os Grimm bipartissem a imagem da mãe em alguns contos, como 

ocorre em “Branca de Neve”. De um lado temos a mãe boa – e, 

geralmente morta – e do outro a madrasta má, de forma a não 

criar qualquer ambiguidade sobre a imagem materna e manter a 

sacralidade da mãe, aproximando-a de Maria e alinhando essa 

personagem aos preceitos do cristianismo. 
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A ESPOSA DO BARBA AZUL 

E, vendo a mulher que aquela árvore era boa 
para se comer, e agradável aos olhos, e árvore 

desejável para dar entendimento, tomou do 
seu fruto, e comeu, e deu também a seu 

marido, e ele comeu com ela. (Gênesis 3:6) 

O conto “Barba Azul”, também conhecido como “As 

consequências da curiosidade feminina”, é uma trama que 

narra um pesadelo pós-marital e serve de “alerta” sobre o 

quão perigosa pode ser a curiosidade feminina. “A história do 

Barba Azul foi vista tradicionalmente como girando em torno 

da curiosidade da esposa, que nunca consegue ‘resistir’ à 

tentação de espiar o quarto que lhe foi proibido.” (TATAR, 

2013, p.161). 

Em “Barba Azul”, de Charles Perrault, a protagonista é 

uma jovem que se casa com um viúvo de barba azul. Em 

outras versões, como a italiana, o homem pode aparecer com 

um nariz de prata, por exemplo. De fato, algo se destacará em 

sua aparência para revelar um exotismo perigoso. 

O grande conflito da trama se revela quando, partindo 

em viagem, o marido deixa sozinha a jovem esposa e, dando-

lhe o molho de chaves, adverte: “Vá onde bem entender. Mas 

proíbo-lhe terminantemente de entrar nesse quartinho, e se 
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abrir uma fresta que seja dessa porta nada a protegerá da 

minha ira.” (PERRAULT, 2013, p.163-164). 

A esposa, entretanto, atormentada pela curiosidade, 

vai ao quarto proibido. “Ao chegar à porta do gabinete, parou 

por um momento, pensando na proibição do marido e 

considerando que podia lhe acorrer uma desgraça caso 

desobedecesse. Mas a tentação era grande demais” (2013, 

p.165). Na narrativa, os termos tentação e desobediência 

estão relacionados à personagem feminina, nos remetendo ao 

mito cristão da expulsão do paraíso, presente no capítulo 

bíblico de Gênesis. A esposa do Barba Azul se coloca ao lado 

de outras mulheres excessivamente curiosas como Eva e 

Pandora que, devido à desobediência, trouxeram sofrimento 

para o mundo. Segundo o casal Corso, “Desde a caixa de 

Pandora, a curiosidade feminina tem o péssimo hábito de 

abrir lugares de onde saem ou se revelam maldades” (CORSO; 

CORSO, 2006, p.194). 

Ao abrir a porta, a esposa vê uma cena de horror: 

Após alguns instantes começou a perceber que 
o assoalho estava todo coberto de sangue 
coagulado, e que naquele sangue se refletiam 
os cadáveres de várias mulheres mortas e 
perduradas ao longo das paredes (eram todas 
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as mulheres que Barba Azul desposara e 
degolara, uma depois da outra). (PERRAULT, 
2013, p.166) 

Estés observa que “foi atribuída à curiosidade feminina 

uma conotação negativa, enquanto que a masculina era 

chamada de curiosidade investigativa. As mulheres eram 

abelhudas, enquanto os homens eram indagadores.” (1994, 

p.72). Em outras versões em que há o quarto proibido, mas o 

protagonismo é masculino, o que se revela atrás da porta não 

é uma cena de horror. É o que acontece, por exemplo, em 

João, o fiel (dos irmãos Grimm), em que no quarto interditado 

há o quadro de uma bela princesa. 

Diante do terror, a jovem deixa a pequena chave cair, 

manchando-a de sangue. A mancha indelével é uma espécie 

de encantamento que denuncia a desobediência da mulher. 

Se retornarmos ao mito cristão do pecado inicial, veremos 

que, ao desobedecer a Deus e comer da árvore do 

conhecimento, Eva – e a mulher – foi condenada, além de 

outras coisas, a menstruar, marcando, portanto, com sangue, 

a desobediência, assim como a marca na chave da esposa do 

Barba Azul. 
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A ideia da mulher como pecadora, segundo Campbell, 

não aparece em outras mitologias, além da cristã. O autor 

afirma que 

O que mais se aproxima talvez seja Pandora, 
com a caixa de Pandora, mas não se trata de 
pecado, é apenas confusão. A ideia, na 
tradição bíblica da Queda, é que a natureza, 
como a conhecemos, é corrupta, o sexo em si é 
corrupto, e a fêmea, como epítome do sexo, é 
um ser corruptor. Por que o conhecimento do 
bem e do mal foi proibido a Adão e Eva? Sem 
esse conhecimento, seríamos todos um bando 
de bebês, ainda no Éden, sem nenhuma 
participação na vida. A mulher traz a vida ao 
mundo. (CAMPBELL, 1990, p.57) 

A ideia de conhecimento, presente no fruto proibido, 

também se atrela ao quarto do Barba Azul, uma vez que a 

chave do quarto possui o conhecimento que pode, por fim, 

salvar a protagonista. Sendo assim, é possível inferir que 

existe, tanto no mito cristão, quanto na narrativa popular, 

uma ideia de que o conhecimento é interditado às mulheres. 

Alguns estudiosos da psicanálise, como o Casal Corso 

(2006), relacionam a interdição do quarto do Barba Azul com 

os tabus da sexualidade feminina. Seria, portanto, o quarto 

um lugar onde se abria os conhecimentos sobre o sexo, um 

assunto muitas vezes negado a mulher, como se fosse um 
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território apenas masculino. A chave manchada, nessa 

vertente interpretativa, seria a marca da iniciação sexual da 

mulher que estaria, portanto, suja, maculada. 

No final da narrativa, a jovem é salva pelos irmãos, que 

matam o marido uxoricida que tentava fazer dela a próxima 

vítima. O conto de Perrault pode ser compreendido, portanto, 

como uma versão do pecado inicial no qual Eva consegue se 

safar (WARNER, 1999). A curiosidade, condenada em Eva, não 

passa de um susto para a esposa do Barba Azul. 

A SEREIAZINHA 

Ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, 
convertem-no num lugar de fontes, como a 

boa chuva de outono, que, ainda o cobre de 
bênçãos. (Salmos 84:6) 

Hans Christian Andersen, diferente dos outros autores 

canônicos de contos de fadas, reivindicava a autoria de suas 

narrativas. O autor “afirmava o poder de seu próprio gênio e 

imaginação para elaborar contos de fadas literários” (TATAR, 

2013, p.401). De fato, apesar de haver traços de histórias da 

tradição oral, os contos de Andersen trazem muito de 

autobiográfico. Algumas de suas narrativas, carregadas de 

tragédia, expurgavam as injustiças que o autor viveu: a morte 

precoce do pai, as humilhações pelo modo de andar e os 
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amores não concretizados. O autor via o mundo como um vale 

de lágrimas pelo qual era preciso atravessar para se chegar à 

redenção, o que apresenta numa forte ideologia cristã. 

No conto “A Sereiazinha”, a protagonista é um ser 

mitológico pagão que almeja ter uma alma imortal. A ideia de 

alma, presente no conto, está concernente com a religião 

cristã, uma vez que se compreende que apenas os humanos 

possuem almas imortais. 

A protagonista da narrativa compactua com a Bruxa do 

Mar para ter pernas e assim conquistar o príncipe por quem 

havia se apaixonado após salvá-lo de um naufrágio. Era 

condição para que conseguisse uma alma, fazer com que um 

homem a amasse e se casasse com ela. Caso isso não 

acontecesse, a Sereiazinha se tornaria espuma. 

Na barganha que faz com a Bruxa do Mar, a 

Sereiazinha entrega a língua. Podemos compreender que, 

abrir a mão da língua e, por conseguinte, da voz, faz com que 

a protagonista se afaste de sua origem pagã, uma vez que é a 

voz, além da cauda de peixe, uma das características 

distintivas das sereias. 
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Ao receber as pernas, a Sereiazinha sente dores 

terríveis, como se navalhas a cortassem a cada passo. É o “vale 

de lágrimas” pelo qual a protagonista atravessa em 

sofrimento, para alcançar a alma imortal. No entanto, o 

príncipe não se apaixona por ela e casa-se com outra. 

As irmãs entregam os cabelos à Bruxa do Mar para que 

a caçula tenha uma chance de sobreviver. No entanto, para 

livrar-se de se tornar espuma, ela deveria cravar uma adaga 

no coração do amado. Diante de tão cruel dilema, a 

protagonista se sacrifica por amor, preferindo tornar-se 

espuma a assassinar o príncipe. 

Nelly Novaes Coelho observa que 

Atraído pela milenar figura da sereia nórdica, que 
seduzia os navegantes e os levava à morte, 
Andersen – imbuído pelo espírito do Romantismo 
cristão (o do amor e compaixão pelo próximo) – 
cria nesse pequeno romance uma nova 
“Sereiazinha”: a que vive feliz, em família, no 
mundo encantado do fundo do mar, onde tudo é 
beleza e bondade. Ao emergir à superfície e 
descobrir o mundo dos homens, ela é seduzida, 
em lugar de seduzir. Ela própria morre de amor, 
em lugar de levar o amado à morte. Em carta a 
amigas (Henriett Hanck e Ingemann), Andersen 
confessa que foi “o único dos meus trabalhos que 
me comoveu quando escrevi”. (Coelho, Apud 
ANDERSEN, 2011, p.101) 
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O auto sacrifício da protagonista a leva à redenção. Por 

renegar o caminho do mal, ela se torna uma filha do ar, tendo 

que viver trezentos anos até alcançar uma alma imortal. 

No desfecho do conto, é expresso: 

Também podemos alcançá-lo (Reino de Deus) 
mais cedo! [...] Entramos invisíveis nas casas dos 
homens onde há crianças e por cada dia que 
encontramos uma criança boa, que faz a alegria 
dos pais e merece o amor deles, Deus encurta o 
nosso tempo de prova. A criança não sabe 
quando voamos pela casa e, se sorrimos de 
alegria por ela, é nos tirado um ano dos 
trezentos. Mas, se virmos uma criança malcriada 
e má, então choramos lágrimas de tristeza, e 
cada lágrima aumenta em um dia o nosso tempo 
de prova! (ANDERSEN, 2011, p.100) 

Dessa forma, o conto assume também a função de 

orientar o público-alvo – compreendido pelo autor como 

crianças – a praticar o bem. A presença do cristianismo fica 

bastante marcada ao destacar como “tempo de prova” o 

período em que a protagonista deverá aguardar até alcançar o 

Reino de Deus. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os contos de fadas possuem uma origem oral e em 

muito dialogam com culturas pagãs e com sociedades de culto 

à Deusa mãe. Entretanto, a coleta e escrita desses contos, na 
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Europa, entre os séculos XVII e XIX, transmitiram para essas 

narrativas conceitos cristãos. 

O cristianismo nos contos de fadas se revelava numa 

mistura com tradições mais primitivas, abrindo espaço ao 

imaginário e a seres de mitologias distantes. Entretanto, a 

presença do feminino nos contos da tradição, em geral, acaba 

acompanhando preceitos do cristianismo, revelando uma 

tendência patriarcal nas representações femininas. 

É, porém, notório que, ainda que haja uma forte 

ideologia cristã nos contos de fadas da tradição, devido ao 

contexto sociocultural em que estavam inseridos os escritores 

canônicos, se revelam no esqueleto dessas narrativas as 

crenças das culturas orais que as geraram. 

Os contos de fadas são uma colcha de retalhos cultural, 

um texto polifônico no qual se escuta o cristianismo de seus 

escritores, mas se entrelaçam a eles os ecos de culturas 

primitivas e matricêntricas. Dessa forma, a representação 

feminina dos contos de fadas se equilibra entre o divino 

masculino e o divino feminino que se revelam nas tramas 

dessas narrativas maravilhosas. 
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