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COLEÇÃO

Charles Perrault
Barba Azul é o terceiro número da Coleção Charles Perrault,
homenageando o escritor francês responsável por eternizar, em livro,
histórias que antes circulavam pela transmissão oral, contos maravilhosos
que atravessam os tempos em diferentes releituras e suportes. Além
desse conto, por meio de Perrault temos acesso a “Chapeuzinho
Vermelho”, o primeiro da Coleção, “As Fadas”, o segundo, “Cinderela”, “A
Bela Adormecida do Bosque”, “O Gato de Botas”, “Riquet, o Topetudo” e
“O Pequeno Polegar”, contos em prosa que integram a herança cultural
da humanidade.
A gênese desta publicação reside num projeto de Estágio Interno
Complementar (EIC) intitulado “Trabalhando com a Literatura Infantojuvenil”,
vinculado à Sub-Reitoria de Graduação da UERJ. Seu objetivo principal é
viabilizar a tradução e a publicação de obras da tradição já de domínio
público, contribuindo para os estudos na área da literatura para crianças
e jovens por meio de material fidedigno, passível de ser utilizado tanto em
pesquisas acadêmicas, quanto em atividades didáticas.
Para realizar a publicação, tornou-se necessária a conjugação de
esforços, o que implicou a união de professores da UERJ responsáveis
pela organização da coleção, bem como a utilização de recursos oriundos
de outros projetos de natureza variada da própria instituição, como o
Dialogarts e a Unidade de Desenvolvimento Tecnológico Laboratório
Multidisciplinar de Semiótica (UDT LABSEM). Cumpre realçar, porém,
que não teríamos atingido o resultado final desejado sem a contribuição
valiosa de bolsistas e orientandos que se vincularam e ainda se vinculam
ao projeto, cujos nomes aparecem nos créditos da publicação, todos
integrantes do Grupo de Pesquisa CNPq “EnLIJ – Encontros com a Literatura
Infantil/Juvenil: ficção, teorias e práticas”, certificado pela UERJ, e dos
projetos de Extensão da UERJ “Literatura Infantojuvenil: em cont(r)os” e
“Núcleo de Estudos em Literatura InfantoJuvenil da UERJ – NELIJ-UERJ”.
Boa leitura!
Regina, Flávio e Maria Cristina
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Charles Perrault
Barbe Bleue1
Il était une fois un homme qui
avait de belles maisons à la ville
et à la campagne, de la vaisselle
d’or et d’argent, des meubles en
broderies et des carrosses tout
dorés; mais, par malheur, cet
homme avait la barbe bleue: cela
le rendait si laid et si terrible,
qu’il n’était ni femme ni fille qui
ne s’enfuient de devant lui. Une
des ses voisines, dame de qualité,
avait deux filles parfaitement
belles. Il lui en demanda une en
mariage, en lui laissant le choix de
celle qu’elle voudrait lui donner.
Elles n’en voulaient point toutes
deux, et se le renvoyèrent l’une à
l’autre, ne pouvant se résoudre
à prendre un homme qui eut la
barbe bleue. Ce qui les dégoûtait
encore, c’est qu’il avait déjà épousé
plusieurs femmes, et qu’on ne
savait ce que ces femmes étaient
devenues. La Barbe-bleue, pour
faire connaissance, les mena avec
leur mère, et trois ou quatre de
leurs meilleures amies et quelques
jeunes gens du voisinage, à une
de ses maisons de campagne, ou
on demeura huit jours entiers.

Barba Azul
Era uma vez um homem que
tinha belas casas na cidade e
no campo, baixelas de ouro e
de prata, móveis trabalhados e
carruagens douradas; mas, por
infelicidade, este homem tinha
a barba azul: isso o tornava tão
feio e tão terrível, que não havia
nem mulher nem menina que não
fugisse diante dele.
Uma de suas vizinhas, senhora
refinada, tinha duas filhas
perfeitamente belas. Ele lhe pediu
a mão de uma delas em casamento
e deixou a escolha a critério dela.
Elas não o queriam, empurravamno uma para a outra, não podendo
decidir quem tomaria por esposo
um homem que tinha a barba
azul. O que as desgostava, ainda,
era que ele já desposara várias
mulheres e não se sabia o que fora
feito delas.
Barba Azul, para se conhecerem,
levou-as com a mãe, juntamente
com três ou quatro de suas
melhores amigas e alguns
rapazes da vizinhança, a uma
de suas casas de campo, onde
permaneceram oito dias inteiros.
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Ce n’était que promenades, que
parties de chasse et de pêche, que
danses et festins, que collations:
on ne dormait point, et on passait
toute la nuit à se faire des malices
les uns aux autres; enfin tout alla
si bien, que la cadette commença
à trouver que le maître du logis
n’avait plus la barbe si bleue, et
que c’était un fort honnête homme.
Dès qu’on fut de retour à la ville,
le mariage se conclut. Au bout
d’un mois, la Barbe bleue dit à
sa femme qu’il était obligé de
faire un voyage en province, de
six semaines au moins, pour une
affaire de conséquence; qu’il
la priait de se divertir pendant
son absence; qu’elle fit venir ses
bonnes amies, qu’elle les menât
à la campagne, si elle voulait,
que partout elle fit bonne chère.
Voilà, lui dit-il, les clefs de deux
grands garde-meubles, voilà celle
de la vaisselle d’or et d’argent
qui ne sert pas tous les jours;
voilà celle de mes coffres-forts
ou est mon or et mon argent,
celle de mes cassettes ou sont
mes pierreries2, et voilà le passepartout de tous les appartements.

Eram passeios, caçadas e pescarias,
danças e festas, comidas finas:
as pessoas quase não dormiam
e passavam toda a noite fazendo
brincadeiras uns com os outros.
Enfim, tudo ia tão bem que a caçula
começou a achar que o dono da casa
não tinha a barba tão azul assim e
que era um homem muito honesto.
Assim que retornaram à cidade,
o casamento foi concluído. Ao fim
de um mês, Barba Azul disse a
sua mulher que ele teria de fazer
uma viagem à província, de seis
semanas pelo menos, por conta
de um assunto importante. Pediulhe que se divertisse durante sua
ausência; que ela convidasse suas
boas amigas e as levasse ao campo,
se quisesse, e que usufruísse de
boas comidas.
– Aqui estão – disse-lhe ele – as
chaves dos dois grandes armários;
estas aqui são das baixelas de
ouro e prata que não são usadas
todos os dias; essas são as dos
meus cofres, onde estão meu
ouro e minha prata; as das minhas
caixas de joias, onde estão minhas
pedras preciosas, e a chave
mestra de todos os aposentos.
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Pour cette petite clef-ci, c’est
la clef du cabinet au bout de la
grande galerie de l’appartement
bas: ouvrez tout, allez partout;
mais pour ce petit cabinet, je
vous défends d’y entrer, et je vous
défends de telle sorte, que, s’il
vous arrive de l’ouvrir, il n’y a rien
que vous ne deviez attendre de
ma colère. Elle promit d’observer
exactement tout ce qui lui venait
d’être ordonné; et lui, après
l’avoir embrassée, monte dans son
carrosse et part pour son voyage.
Les voisines et les bonnes amies
n’attendirent pas qu’on les envoyat3
quérir pour aller chez la jeune mariée,
tant elles avaient d’impatience de
voir toutes les richesses de sa maison,
n’ayant osé y venir pendant que le
mari y était, à cause de sa barbebleue qui leur faisait peur. Les voilà
aussitôt à parcourir les chambres,
les cabinets, les garde-robes, toutes
plus belles les unes que les autres.
Elles montèrent ensuite au gardemeubles, ou elles ne pouvaient assez
admirer le nombre et la beauté des
tapisseries, des lits, des sophas, des
cabinets, des guéridons, de tables
et des miroirs, ou l’on se voyait
depuis les pieds jusqu’à la tête, et

Quanto a esta pequena chave,
é a do quarto no final da grande
galeria dos aposentos inferiores:
abra tudo, vá a qualquer lugar,
mas nesse pequeno gabinete, eu
a proíbo de entrar, e a proíbo de
tal maneira que, se você o abrir,
não há nada que possa impedir a
minha cólera.
Ela
prometeu
observar
exatamente tudo o que lhe havia
sido ordenado, e ele, após beijá-la,
entrou em sua carruagem e partiu
em sua viagem.
As vizinhas e as boas amigas não
esperaram que as buscassem para
visitar a casa da recém-casada,
tamanha era a impaciência para
ver todas as riquezas de sua casa,
não ousando vir enquanto o marido
estava lá, por causa da barba azul
que lhes causava medo. Assim, não
tardaram a percorrer os quartos, os
escritórios, os guarda-roupas, cada
um mais belo que o outro. Então,
elas foram ao guarda-móveis5,
onde não davam conta de admirar
o número e a beleza das tapeçarias,
das camas, dos sofás, dos bufês,
das mesas e dos espelhos, nos
quais era possível ver-se dos
pés à cabeça e cujas molduras,
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dont les bordures, les unes de glace,
les autres d’argent et de vermeil
doré4, étaient les plus belles et le
plus magnifiques qu’on eut jamais
vues; elles ne cessaient d’exagérer et
d’envier le bonheur de leur amie, qui,
cependant, ne se divertissait point à
voir toutes ces richesses, à cause de
l’impatience qu’elle avait d’aller ouvrir
le cabinet de l’appartement bas.
Elle fut si pressée de sa curiosité,
que, sans considérer qu’il était
malhonnête de quitter sa compagnie,
elle descendit par un escalier dérobé,
et avec tant de précipitation, qu’elle
pensa se rompre le cou deux ou
trois fois. Étant arrivée à la porte
du cabinet, elle s’y arrêta quelque
temps, songeant à la défense que
son mari lui avait faite, et considérant
qu’il pourrait lui arriver malheur
d’avoir été désobéissante, mais la
tentation était si forte, qu’elle ne
put la surmonter; elle prit donc la
petite clef, et ouvrit en tremblant
la porte du cabinet. D’abord elle
ne vit rien parce que les fenêtres
étaient fermées, après quelques
moments, elle commença à voir que
le plancher était tout couvert de
sang caillé, dans lequel se miraient

umas de vidro, outras de prata e
de cobre dourado, eram as mais
belas e magníficas jamais vistas.
Elas não paravam de exagerar e
invejar a felicidade da amiga, que,
no entanto, não se divertia ao ver
todas estas riquezas, por causa
da impaciência que ela tinha para
abrir o quarto inferior.
Ela estava tão curiosa, que, sem
considerar que era indelicado
deixar suas amigas, desceu por
uma pequena escada escondida,
e, com tanta precipitação, pensou
que ia quebrar o pescoço duas
ou três vezes. Chegando à porta
do gabinete, ela parou por um
tempo, pensando na proibição
que seu marido lhe havia feito e
considerando o que lhe poderia
acontecer por ser desobediente,
mas a tentação era tão forte,
que não podia suportar. Então,
ela pegou a pequena chave e
abriu, trêmula, a porta do quarto.
Inicialmente não viu nada, porque
as janelas estavam fechadas.
Depois de alguns momentos, ela
começou a ver que o chão estava
todo coberto de sangue coagulado
e que neste sangue se refletiam os
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les corps de plusieurs femmes
mortes et attachées le long des
murs; c’étaient toutes les femmes
que la Barbe-Bleue avait épousées
et qu’il avait égorgées l’une après
l’autre. Elle pensa mourir de peur,
et la clef du cabinet qu’elle venait
de retirer de la serrure, lui tomba
de la main. Après avoir un peu
repris ses sens, elle ramassa la
clef, referma la porte, et monta
à sa chambre pour se remettre
un peu; mais elle n’en pouvait
venir à bout tant elle était émue.
Ayant remarqué que la clef du
cabinet était tachée de sang, elle
l’essuya deux ou trois fois; mais
le sang ne s’en allait point; elle
eut beau la laver, et même la
frotter avec du sable et du grès6,
il y demeura toujours du sang,
car la clef était fée, et il n’y avait
pas moyen de la nétoyer7 tout
à fait: quand on otait8 le sang
d’un coté, il revenait de l’autre.
La Barbe-Bleue revint de son voyage
dès le soir même, et dit qu’il avait
reçu des lettres dans le chemin,
qui lui avaient appris que l’affaire
pour laquelle il était parti, venait
d’être terminée à son avantage.

corpos de muitas mulheres mortas
e penduradas ao longo das paredes
– eram todas as mulheres com as
quais Barba Azul havia se casado e
que tinham sido degoladas uma após
a outra.
Ela pensou que morreria de medo,
e a chave do gabinete, que havia
tirado da fechadura, caiu de sua mão.
Após se acalmar um pouco, apanhou
a chave, fechou a porta e subiu ao
seu quarto para se recompor, mas
ela não conseguiu, porque estava
abalada. Tendo notado que a chave
do gabinete estava manchada de
sangue, ela a limpou duas ou três
vezes, mas o sangue não saía de
jeito nenhum; em vão ela a lavava, e
mesmo tendo esfregado com areia e
sabão, o sangue permanecia porque
a chave era mágica, e não havia meio
de limpá-la completamente. Quando
se removia o sangue de um lado, ele
reaparecia do outro.
Barba Azul voltou de sua viagem
naquela mesma noite. Disse que
havia recebido cartas no caminho,
nas quais era informado que o
negócio, pelo qual ele tinha partido,
acabara por concluir-se a seu favor.
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Sa femme fit tout ce qu’elle put pour
lui témoigner qu’elle était ravie de
son prompt retour. Le lendemain,
il lui redemanda les clefs, et elle
les lui donna, mais d’une main
si tremblante, qu’il devina sans
peine tout ce qui s’était passé.
D’ou9 vient, lui dit-il, que la clef du
cabinet n’est point avec les autres?
- Il faut, dit elle que je l’aie laissée
là haut sur ma table. - Ne manquez
pas, dit la Barbe-Bleue, de me la
donner tantôt. Après plusieurs
remises, il fallut apporter la clef.
La Barbe-Bleue l’ayant considérée,
dit à sa femme: Pourquoi y a-t-il du
sang sur cette clef ? - Je n’en sais
rien, répondit la pauvre femme,
plus pâle que la mort. - Vous n’en
savez rien? reprit la Barbe-Bleue;
je le sais bien, moi: vous avez
voulu entrer dans le cabinet. Eh
bien! Madame, vous y entrerez,
et irez prendre votre place auprès
des dames que vous y avez vues.
Elle se jeta aux pieds de son mari,
en pleurant et en lui demandant
pardon, avec toutes les marques
d’un vrai repentir de n’avoir pas
été obéissante.

Sua esposa fez tudo o que pôde para
mostrar-lhe que estava encantada
com o seu retorno imediato.
No dia seguinte, ele pediu-lhe
as chaves e ela as entregou, mas
com a mão tão trêmula que ele
adivinhou facilmente tudo o que se
passara.
– Por que motivo – disse-lhe ele –
a chave do gabinete não está junto
com as outras?
– É possível que eu tenha deixado
lá em cima sobre minha mesa,
respondeu ela.
– Não deixe – disse Barba Azul –
de entregar-me logo.
Após vários adiamentos, foi
preciso entregar a chave. Barba
Azul, depois dde examiná-la, disse
a sua mulher:
– Por que há sangue nesta chave?
– Eu não sei – respondeu a pobre
mulher, mais pálida do que a morte.
– Você não sabe? – retrucou
Barba Azul – Eu sei muito bem.
Você quis entrar no gabinete!
Pois bem, senhora, você entrará
e tomará seu lugar com as outras
damas que viu lá.
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Elle aurait attendri un rocher,
belle et affligée comme elle était;
mais la Barbe-Bleue avait un
coeur plus dur qu’un rocher. Il faut
mourir, Madame, lui dit-il, et tout
à l’heure. - Puisqu’il faut mourir;
répondit-elle en le regardant, les
yeux baignés de larmes, donnezmoi un peu de temps pour prier
Dieu, - Je vous donne un demiquart d’heure reprit la BarbeBleue, mais pas un moment
davantage. Lorsqu’elle fut seule,
elle appela sa soeur, et lui dit:
Ma soeur Anne, car elle s’appelait
ainsi, monte, je te prie, sur le
haut de la tour, pour voir si mes
frères ne viennent pas: ils m’ont
promis qu’ils me viendraient voir
aujourd’hui; et si tu les vois, fais
leur signe de se hater. La soeur
Anne monta sur le haut de la tour,
et la pauvre affligée lui criait de
temps en temps; Anne ma soeur
Anne, ne vois-tu rien venir?

Ela se lançou aos pés de seu marido,
chorando e pedindo perdão, com
todos os sinais de um verdadeiro
arrependimento por não ter sido
obediente.
Ela teria enternecido uma pedra,
bela e aflita como estava, mas Barba
Azul tinha o coração mais duro que o
de uma pedra.
– Você deve morrer, senhora –
disse-lhe ele – e imediatamente.
– Já que é necessário que eu morra
– respondeu ela, olhando-o com seus
olhos banhados de lágrimas – dê-me
um pouco de tempo para orar a Deus.
– Eu te dou meio quarto de hora –
retrucou Barba Azul – mas nem um
momento a mais.
Assim que ficou só, ela chamou sua
irmã e disse:
– Minha irmã Ana (porque era
assim que ela se chamava), suba, eu
lhe imploro, ao alto da torre para ver
se meus irmãos não estão vindo. Eles
prometeram que viriam me visitar
hoje, e se você os vir, faça sinal a eles
para que se apressem.
A irmã Ana subiu ao alto da torre,
e a pobre aflita lhe gritava de tempos
em tempos:
– Ana, minha irmã Ana, ninguém
está vindo?
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Et la soeur Anne lui répondait: je ne
vois rien que le soleil qui poudroie
et l’herbe qui verdoie. Cependant
la Barbe-Bleue, tenant un coutelas
à sa main, criait de toute sa force:
Descends vite, ou je monterai
là haut! - Encore un moment s’il
vous plaît lui répondait sa femme.
Et aussitôt elle criait tout bas: Anne,
ma soeur Anne, ne vois-tu rien
venir? - Et la soeur Anne répondait:
Je ne vois rien que le soleil qui
poudroie et l’herbe qui verdoie.
- Descends donc vite, criait la
Barbe-Bleue, ou je monterai la10
haut! - Je m’en vais, répondit la
femme, et puis elle criait: Anne,
ma soeur Anne, ne vois-tu rien
venir? - Je vois, répondit la soeur
Anne, une grosse poussière qui
vient de ce coté-ci11. - Sont-ce mes
frères? - Hélas! non, ma soeur, je
vois un troupeau de moutons. Ne veux-tu pas descendre? criait
la Barbe-Bleue. - Encore un petit
moment, répondit sa femme; et
puis elle criait: Anne, ma soeur
Anne, ne vois-tu rien venir?

E a irmã Anne lhe respondeu:
– Não vejo nada além do sol, que
ilumina a poeira no ar, e da grama,
que verdeja no campo.
Entretanto, Barba Azul, com um
grande facão na mão, gritava para
sua mulher com toda a força:
– Desça rápido, ou subirei aí.
– Só um momento, por favor –
respondeu sua mulher, e logo disse
baixinho: – Ana, minha irmã Ana,
ninguém está vindo?
E a irmã a respondeu:
– Não vejo nada além do sol,
ilumina a poeira no ar, e da grama,
que verdeja no campo.
– Desça, rápido – gritou Barba
Azul – ou subirei aí.
– Eu já vou – respondeu sua mulher,
e depois ela gritou: – Ana, minha irmã
Ana, ninguém está vindo?
– Eu vejo – respondeu sua irmã
Ana – uma grande poeira que vem
deste lado.
– São meus irmãos?
– Infelizmente não, minha irmã, é
um rebanho de carneiros.
– Você não quer descer? – gritou
Barba Azul.
– Só mais um momento – respondeu
sua mulher, e depois gritou: – Ana,
minha irmã Ana, ninguém está vindo?
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- Je vois répondit-elle, deux
cavaliers qui viennent de ce coté;
mais ils sont bien loin encore. Dieu soit loué s’écria-t-elle un
moment après ce sont mes frères.
- Je leur fais signe tant que je puis
de se hâter. La Barbe-Bleue se mit
à crier si fort, que toute la maison
en trembla. La pauvre femme
descendit, et alla se jeter à ses pieds
toute éplorée, et toute échevelée. Ce ne sert de rien, lui dit la BarbeBleue, il faut mourir. Puis la prenant
d’une main par les cheveux, et
de l’autre levant le coutelas en
l’air, il allait lui couper la tête. La
pauvre femme se retournant vers
lui, et le regardant avec des yeux
mourants, lui demanda un petit
moment pour se recueillir. - Non,
non, dit-il, recommande-toi bien
à Dieu, et levant son bras... Dans
ce moment on heurta si fort à la
porte, que la Barbe-Bleue sarrêta12
tout court: on ouvrit et aussitôt
on vit entrer deux cavaliers
qui, mettant l’épée à la main,
coururent droit à la Barbe-Bleue.
Il reconnut que c’étaient les frères
de sa femme, l’un dragon, et
l’autre mousquetaire; de sorte qu’il
s’enfuit aussitôt pour se sauver,

– Eu vejo – ela respondeu – dois
cavaleiros que vêm deste lado, mas
eles estão bem longe ainda... Deus
seja louvado! – exclamou ela um
momento depois – São meus irmãos.
Estou lhes fazendo sinal, o máximo
que posso, para que se apressem.
Barba Azul se pôs a gritar tão forte
que toda a casa estremecia. A pobre
mulher desceu e lançou-se aos seus
pés, toda chorosa e desgrenhada.
– Isso não adianta – disse Barba
Azul – você deve morrer.
Depois, tomando-a com uma das
mãos pelos cabelos e com a outra
levantando o facão no ar, ele ia lhe
cortar a cabeça. A pobre mulher,
voltando-se para ele e olhando-o
com olhos moribundos, pediu-lhe um
pequeno momento para se recolher.
– Não, não – disse ele – encomende
sua alma a Deus – e levantando o braço...
Neste momento, bateram tão forte
à porta, que Barba Azul se deteve no
ato. A porta abriu-se e imediatamente
entraram dois cavaleiros que,
empunhando a espada, correram
diretamente para Barba Azul.
Ele reconheceu que eram os irmãos
de sua mulher, um dragão13 e
outro mosqueteiro14, de modo que
fugiu sem demora para se salvar.
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mais les deux frères le poursuivirent
de si près, qu’ils l’attrapèrent avant
qu’il put gagner le perron. Ils lui
passèrent leur épée au travers
du corps et le laissèrent mort. La
pauvre femme était presque aussi
morte que son mari, et n’avait
pas la force de se lever pour
embrasser ses frères. Il se trouva
que la Barbe-Bleue n’avait point
d’héritiers, et qu’ainsi sa femme
demeura maîtresse de tous ses
biens. Elle en employa une partie
à marier sa jeune soeur Anne avec
un gentilhomme dont elle était
aimée depuis longtemps; une autre
partie à acheter des charges de
capitaine à ses deux frères; et le
reste à se marier elle-même à un
fort honnête homme, qui lui fit
oublier le mauvais temps qu’elle
avait passé avec la Barbe-Bleue.

Os dois irmãos, porém, o
perseguiram tão de perto que
o apanharam antes que ele
pudesse chegar à escada externa.
Atravessaram-no a fio de espada e
o deixaram morto. A pobre mulher
estava quase tão morta quanto seu
marido, e não tinha forças de se
levantar para abraçar seus irmãos.
Acontece que Barba Azul não
tinha herdeiros e, assim, sua mulher
permaneceu dona de todos os seus
bens. Ela empregou uma parte no
casamento de sua irmã Ana com
um jovem fidalgo, que aamava
há muito tempo; outra parte em
comprar patentes de capitão para
seus dois irmãos. O resto investiu
em seu próprio casamento com
um homem muito honesto, que a
fez esquecer os maus tempos que
havia passado com Barba Azul.
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Moralité
La curiosité malgré tous ses
attraits,
Coûte souvent bien des regrets;
On en voit tous les jours mille
exemples paroître.
C’est, n’en déplaise au sexe, un
plaisir,
Bien léger;
Dès qu’on le prend, il cesse d’être,
Et toujours il coute trop cher.
Autre Moralité
Pour peu qu’on ait l’esprit sensé,
Et que du monde en sçache15 le
grimoire,
On voit bientôt que cette Histoire
Est un Conte du temps passé.
Il n’est plus d’Epoux si terrible,
Ni qui demande l’impossible:
Fût-il mal content & jaloux,
Près de sa femme on le voit filer
doux;
Et de quelque couleur que sa
barbe puisse être,
On a peine à juger qui des deux
est le maître

Moral
A curiosidade, apesar de atraente,
Custa sempre muitos incidentes;
Vemos todos os dias muitos
exemplos.
Trata-se, sem a ninguém ofender,
De um momentâneo prazer.
Assim que o temos, deixa de ser,
E sempre custa demasiado caro.

Outra Moral
Por menos que se tenha um
espírito sensato,
Do mundo pouco entendendo os
fatos
Essa história, veremos de
imediato,
É um conto de tempos passados
Não há mais esposo tão terrível,
Nem que exija o impossível:
Mesmo estando descontente e
desconfiado,
Perto de sua esposa, ele é sempre
delicado;
E qualquer que seja de sua barba
a cor,
É difícil julgar, dentre os dois, qual
é o senhor.
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Notes:
1
A obra francesa Contes du Temps Passé, Charles Perrault, de 1843, apresenta, como
título, apenas “Barbe Bleue”; a edição de 1742, “La Barbe Bleue”. O nome da personagem
título aparece grafado de várias maneiras na edição de 1843: Barbe-bleue, Barbe bleue e,
por último, Barbe-Bleue. A edição de 1742, de onde extraímos a moral, apresenta apenas
uma forma: Barbe bleue.
2
Pierreries: Pierres precieuses travaillés, employées comme ornement. (Petit Rober)
- pedras preciosas trabalhadas, usadas como ornamento.
3
Envoyat (no original): envoyât.
4
Vermeil doré: Argent recouvert d’une dorure d’un ton chaud tirant sur le rouge –
prata coberta de dourado em um tom vermelho. .
5
Guarda-móveis: aposento, onde se encontram os armários e outras peças que
compõem o mobiliário de um quarto.
6
Du sable et du grès: expressão que indica areia e arenito, usados para limpar.
7
Nétoyer (no original): nettoyer.
8
Otait (no original): ôtait.
9
D’ou (no original): D’où.
10
La (no original): là.
11
Coté (no original): côté
12
Sarrêta (no original): s’arrêta.
13
O termo militar dragão indicava um cavaleiro que conbatia a cavalo ou a pé.
14
Mosqueteiro refere-se a integrante de corporação militar que servia nas tropas do
rei e, por isso, portava o mosquete, uma arma de fogo antiga.
15
Sçache (no original): sache.
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“Barba Azul”
em imagens visuais
Aila do Carmo Sant’ Anna, Elen Pereira de Lima e
Juliane França Rodrigues dos Santos
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•

Gustave Doré (Louis Auguste Gustave Doré, 1832-1883), francês
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FIGURAS 1, 2, 3, 4: PERRAULT, Charles (1867). Les Contes de Perrault. Gustave Doré (Ilust.).
Paris: J. Hetzel.
In https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Barbebleue.jpg/800pxBarbebleue.jpg [Domínio Público]
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barba_Azul#/media/Ficheiro:Barbebleue.jpg
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Harry Clarke (1889-1931), irlandês
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FIGURAS 5 e 6: PERRAULT, Charles (1922). Fairy Tales of Charles Perrault. Harry Clarke
(Ilust.). London: George G. Harrap & Co.
In https://en.wikipedia.org/wiki/Bluebeard#/media/File:Page_35_illustration_from_
Fairy_tales_of_Charles_Perrault_(Clarke,_1922).png [Domínio Público]
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Walter Crane (1845-1915), britânico
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FIGURAS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15: CRANE, Walter (1875). The Bluebeard Picture Book.
London: George Routledge and Sons.
In https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Barbe_bleue#/media/Fichier:Walter_Crane03.jpg
[Domínio Público]
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barba_Azul#/media/Ficheiro:The_sleeping_beauty_
picture_book_-_containing_The_sleeping_beauty,_Bluebeard,_The_baby’s_own_
alphabet_(1911)_(14592970659).jpg [Domínio Público]
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barba_Azul#/media/Ficheiro:Walter_Crane06.jpg
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Edmund Dulac (1882-1953), francês
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FIGURAS 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22: QUILLER-COUCH, Sir Arthur (1910). The Sleeping
Beauty and Other Tales From the Old French. Edmund Dulac (Ilust.).
New York: Hodder & Stoughton.
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Jennie Harbour (1893-1959), inglesa
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FIGURAS 23, 24, 25 e 26: VREDENBURG, Eric (Ed.) (1921). My Book of Favourite Fairy Tales.
Jennie Harbour (Ilust.). London: Raphael Tuck & Sons.
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G. P. Jacomb Hood (George Percy Jacomb Hood, 1857-1929), britânico
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FIGURAS 27 e 28: LANG, Andrew (1965 [1889]). The Blue Fairy Book. New York: Dover.
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Frédéric Theodore Lix (1830-1897), francês

FIGURA 29: PERRAULT, Charles (1880). Les contes de Perrault. Frédéric Theodoro Lix
(Ilust.). Paris: coleção privada.

49

COLEÇÃO

Charles Perrault
•

Kay Nielsen (1886-1957), dinamarquês

FIGURA 30: WILSON, Romer (Ed.) (1930). Red Magic: A Collection of the World’s Best Fairy
Tales from All Countries. Kay Nielsen (Ilust.). London: J. Cape.

50

COLEÇÃO

Charles Perrault
•

Arthur Rackham (1867-1939), inglês
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FIGURAS 31, 32 e 33: RACKHAM, Arthur (Org.) (1933). The Arthur Rackham Fairy Book:
A Book of Old Favourites With New Illustrations. ______. (Ilust.). Philadelphia: J.B.
Lippincott Co.
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William Heath Robinson (1872-1944), britânico
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FIGURAS 34, 35, 36, 37 e 38: PERRAULT, Charles (1921). Old-Time Stories. William Heath
Robinson (Ilust.). New York: Dodd, Mead & Company.
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Alice Helena Watson (1896-1984), britânica
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FIGURAS 39, 40 e 41: MARE, Walter de la (1927). Told Again: Old Tales Told Again. A. H.
Watson (Ilust.). New York: Alfred A. Knopf.
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Anabella López (1984), argentina

FIGURA 42: LÓPEZ, Anabella (2017). Barbazul. Belo Horizonte: Aletria. In http://
anabellalopez.com/es/barbazul-2/
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Mateus Rios, brasileiro

FIGURA 43: ROCHA, Ruth (2010). O Barba-Azul. Mateus Rios (Ilust.). Rio de Janeiro:
Editora Salamandra.
In http://www.ruthrocha.com.br/livro/o-barba-azul
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FIGURAS 44 e 45: In http://mateusrios.blogspot.com/2010/07/o-barba-azul.html
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Julie de Terssac (Grugeaux) (1984), francesa

FIGURA 46: In https://julie-grugeaux.ultra-book.com/contact-r26935-c195864
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Autoria não reconhecida

FIGURA 47 e 48: In http://eixodoleitorcrateus.blogspot.com/2015/09/o-barba-azul.html
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Ilustrações feitas para essa edição
•

Felipe Campos (1983), brasileiro

FIGURA 49
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Maddalena Chianello (1966), brasileira
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FIGURAS 50,51,52,53,54,55,56,57
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Bia Pratts (2004), brasileira
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FIGURAS 58,59,60,61,62
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Raphael Fernandes (1991), brasileiro

FIGURA 63 1 2
* As figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 estão disponíveis no site:
https://www.surlalunefairytales.com/a-g/bluebeard/bluebeard-illustrations.html#
* Todos os links das imagens apresentadas na seção “Barba Azul em imagens visuais”
foram acessados pela última vez em 07.Dezembro.2020.
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JUNTOS ATÉ QUE A MORTE OS SEPARE: A
REPRESENTAÇÃO DA MORTE EM O BARBA AZUL,
DE CHARLES PERRAULT
Daniela Maria Segabinazi
Jaine de Sousa Barbosa
Os contos populares, sejam esses contos de fadas ou narrativas
maravilhosas, são capazes de se conservar na memória de qualquer
leitor ou ouvinte. Patrimônio da história e cultura de muitos povos, esses
textos venceram as barreiras do tempo e espaço. Além disso, continuam
sendo narrados por mães, tias ou avós, lidos em antigas obras e edições
esquecidas, vistos nas inúmeras adaptações cinematográficas ou nos
variados veículos midiáticos e possuem lições que perduram em nossa
mente desde o seu surgimento longínquo.
Há uma infinidade de autores que elencam considerações não apenas
acerca desses textos, mas principalmente da própria literatura destinada
ao público infantil. Aqui citaremos apenas alguns deles, tais como Darnton
(2014), Tatar (2013) e Bettelheim (2014). Além desses, alguns outros
nomes, a exemplo de Ariès (2012), serão citados no que se refere ao
estudo da morte e suas representações socioculturais.
As narrativas infantis, em seu surgimento, não tinham um público
pré-definido, eram contadas aos adultos e crianças das mais variadas
idades. Ambos ocupavam os mesmos lugares e compartilhavam de
algumas funções semelhantes, principalmente a do trabalho. Além dessa
aproximação, as histórias contadas ao redor das fogueiras e lareiras nas
noites frias eram um dos principais elos utilizados para falar sobre a fome, a
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pobreza, a esperteza, a ganância, a morte, e a relação que cada um desses
temas exercia com uma personagem comum, tais como trabalhadores
que viviam situações dos mais variados tipos.
Em se tratando da morte, é sabido ser esse um assunto que surge
com bastante frequência na literatura. Para a construção desse texto isso
não foi diferente, uma vez que é ela a mola propulsora para o desenrolar
da narrativa escolhida para a elaboração desse trabalho, que tem como
principal objetivo analisar e descrever a representação da morte no
desenvolvimento do conto “O Barba Azul”, publicado por Charles Perrault
em 1697, atentando para a construção das ambientações onde as cenas
de morte acontecem, bem como para a descrição e a influência da voz
narrativa nesse processo em que ela torna-se parte da trama.
A narrativa faz parte da coletânea de textos recolhidos por
Perrault em 1697, quando ele publicou Contos do tempo passado
com moralidades, que trazia o subtítulo de Contos da Mamãe Gansa.
Através de uma linguagem clara e desembaraçada, sua obra deu forma
literária às muitas histórias que eram passadas oralmente de geração
em geração. De maneira ingênua, mas ao mesmo tempo maliciosa, ele
aproximou o universo da cultura popular à elite por meio da vida de
homens e mulheres simultaneamente comuns, o que agradou a adultos
e crianças. Com as narrativas, Perrault introduziu conceitos morais,
demonstrou maneiras de interpretar o mundo e também estimulou
discussões familiares que pretendiam socializar, educar e civilizar seus
leitores, principalmente as crianças, quando essas passaram a receber
um olhar diferenciado na sociedade.
Nesse período, por volta do século XVII, passa-se a dar uma
importância real à educação; por essa razão, fez-se necessária uma
reorganização escolar e, por consequência disso, a literatura infantil
começa a surgir, trazendo temas comuns à natureza humana como a vida,
o amor, a morte, e muitos outros, que tinham como principal objetivo a
preocupação de instruir a criança através das histórias. Além de conter
tais temáticas, essa literatura começa com algumas funções. Em primeiro
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lugar, temos a função moral, nacional e econômica, cujo objetivo era,
através da compilação de narrativas orais, construir uma certa ideia de
França, de nacionalidade, e, em segundo, a função pedagógica. Acerca
dessa, Zilbermam destaca que
a emergência deste gênero explica-se historicamente,
na medida em que aconteceu em estreita ligação com
um contexto social delimitado pela presença da família
nuclear doméstica e particularização da condição pueril
enquanto faixa etária e estado existencial. Todavia,
tornou-se um dos instrumentos pelo qual a pedagogia
almejou atingir seus objetivos. (2003, p.44)

Objetivos esses que se concretizavam à medida que, ao ouvirem
as narrativas, as crianças aprendiam, através da fantasia e da história
de variadas personagens, sobre comportamento, regras de conduta e
os perigos da vida. Elas deveriam receber uma educação especial que
lhes desse subsídios para a vida adulta, e os grandes influenciadores
nesse processo educacional foram os contos maravilhosos e os contos
de fadas. É por essa razão que, “o que denominamos literatura infantil
‘específica’, isto é, os textos escritos exclusivamente para crianças, tem
sua origem primariamente não em motivos literários, mas pedagógicos”
(Baumgärtner, Apud ZILBERMAN, 2003, p.44). Além dessa função didática,
conforme afirma Bettelheim,
enquanto diverte as crianças, as histórias infantis
esclarecem sobre si própria e favorecem o
desenvolvimento de sua personalidade. Oferece
tantos níveis distintos de significado e enriquece a sua
existência de tantos modos que nenhum livro pode
fazer justiça à profusão e diversidade das contribuições
dadas por esses contos à vida da criança. (2014, p.20)

Essas narrativas oferecem aos pequenos leitores conhecimentos de
mundo e apresentam muitos conflitos com os quais eles poderão lidar,
além de ensiná-los a compreender melhor as limitações impostas, por
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intermédio da fruição e do imaginário. Ainda, segundo Bettelheim (2014,
p.79), “os contos tanto encantam como instruem; seu talento especial é
que faz isso em termos que falam diretamente às crianças”. Apreendidos
durante a infância, eles nos fornecem muitos significados sobre o mundo
e dão forma aos conflitos com os quais a criança se defronta, “[...] graças
à sua estrutura e aos seus temas, à utilização de fórmulas de repetição.
A sua linguagem metafórica permite à criança projetar-se em diferentes
personagens e situações” (CORREIA, 2013, p.35).
Nessas situações, e nas variadas tramas em que a morte está inserida
ou quando pensamos em obras destinadas às crianças com essa temática,
associamos imediatamente a textos metafóricos, simbólicos, que abordam
o assunto de modo sensível, a fim de levar os leitores à compreensão da
morte por meio da vida de determinada personagem. O conto escolhido
para análise em questão foge dessa vertente metafórica; e tal fuga acontece
por duas razões. A primeira, é porque a representação da morte não é algo
efêmero na narrativa, mas é o ponto central dela. A segunda, porque a cena
em que a morte se menciona é descrita com bastante detalhe e não parece
fazer parte de uma coletânea de textos selecionados para o público infantil,
principalmente pelo teor violento que perpassa parte da trama.
Segundo Darnton (2014), Perrault recolheu seu material da tradição
oral do povo francês. Mas ajustou tudo o que colhera, retocando para
atender ao gosto dos sofisticados frequentadores dos salões aos quais ele
endereçou a primeira versão publicada de Mamãe Gansa, seu Contes de ma
mére l’oye, de 1697. Por essa tradição oral vir de contadores de histórias, de
camponeses, de homens e mulheres comuns que vivenciavam circunstâncias
variadas e difíceis, não havia necessidade de ocultar a mensagem dos textos
com símbolos ou metáforas. Por essa razão, as narrativas retratavam um
mundo de brutalidade crua e nua, e Perrault se utiliza disso para montar sua
coletânea de texto que nos faz ver o quanto há de real em seu imaginário,
uma vez que seus contos são uma fonte de conhecimento do seu tempo.
“Com esses personagens, Perrault introduziu na literatura a gente humilde,
os lenhadores, os moleiros, os serviçais” (SOSA, 1978, p.132), esse conjunto
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de personagens insere-se também em um universo onde a miséria se fazia
fortemente presente.
Vemos o retrato de uma época e uma história repleta de realismo.
As narrativas populares, criadas e espalhadas de forma coletiva
por aqueles que faziam parte das classes mais pobres, oprimidas e
exploradas, tornaram-se parte da literatura burguesa e mostraram-se
eficientes não apenas porque envolviam emocionalmente seus ouvintes
infantis e os atraíam com a fantasia dos encantamentos mágicos,
mas, principalmente, porque eram um meio de ensiná-las sobre boas
condutas e os perigos da vida. Nesse contexto do perigo, do medo e
da morte se insere “O Barba Azul”. O conto é conhecido mundialmente
e já houve traduções e adaptações dos mais variados tipos, incluindo
aqueles que amenizam a maldade do protagonista e suavizam as cenas
de morte presentes no conto.
A história de um homem barbado, malvado e assustador não é
estranha aos nossos ouvidos e parece nos lembrar as lendas contadas na
infância barbudos, sobre velhos barbudos que sequestravam crianças e as
colocavam em sacos ou as comiam. O nosso personagem em questão tem
traços de maldade tão assustadores que parecem extrapolar os limites da
fantasia e da própria narrativa. Estamos falando do famoso Barba Azul,
personagem de um dos contos mais conhecidos de Perrault e, sem dúvida,
o mais intrigante. Sua história se resume a casamentos, viagens e sangue e
é nela que vemos a morte de um modo cruel e ameaçador.
A narrativa é uma das poucas que trazem a vida das personagens logo
após o matrimônio e o tradicional “foram felizes para sempre”, próprio
desse tipo de texto. Seu primeiro registro é feito por Perrault, mas, além
dele, outros nomes importantes da literatura recontaram essa história
com novas particularidades e personagens, tais como os irmãos Jacob e
Wilhelm Grimm e o escritor Italo Calvino.
Além da semelhança entre as personagens dessas histórias, Tatar
(2012, p.160) afirma que “o francês Barba Azul tem muitos primos
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folclóricos” e não apenas folclóricos, uma vez que há quem diga que
dois nomes nobres tiveram relações estreitas com a criação do conto,
eles são Cunmar da Bretanha e Guilles de Rais (1405-1440). Sobretudo
no séc. XIX surgiram muitas especulações acerca dos eventuais modelos
históricos que serviram de inspiração para a criação do Barba-Azul (REIS,
2008). Apesar disso, estudiosos afastam a ideia de que a história estaria
ligada a uma figura real. De toda forma, por se tratar de uma literatura
proveniente do povo, seria inevitável que essa não surgisse embebida de
tramas dos mais variados tipos.
“La Barbe bleue”, de Perrault, segundo Reis (2008), mostra exatamente
essa atemporalidade que é própria do conto popular e uma concretização
espacial. Para o autor, Perrault construiu essa história no universo da alta
burguesia e aristocracia e transportou-as para o contexto da França de
Luís XIV, o que atribuiu à narrativa autenticidade; principalmente porque
atenua o aspecto sobrenatural, típico dos contos
maravilhosos, e prefere fazer sobressair na sua
personagem do Barba-Azul a condição real de assassino.
A redução do sobrenatural da figura faz vir à tona
o perfil de um serial killer e diminui o perfil do bruxo
com poderes mágicos, muito mais usual nos contos
populares. (2008, p.20)

Essa idealização de uma personagem cruel e assassina fez com que o
conto parecesse completamente distinto das demais histórias compiladas
pelo autor. Quando a lemos, de fato, notamos uma estranheza bastante
característica, embora em quase todas elas tenhamos cenas em que a
morte aparece. Apesar de as conter, nenhuma das narrativas as representa
de modo tão brutal, ao mesmo tempo que nos fala sobre riquezas, ganância,
curiosidade, casamento e maldade. Isso se dá, também, pelo que pontua
Warner (1999), ao afirmar que:
Os contos de fadas têm como fim não só distrair as
crianças, mas também assustá-las. Em “Barba Azul”, o
peso inicial da história faz a simpatia do leitor ou ouvinte
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pender para o marido, que instrui sua jovem esposa e
apresenta seu pedido de obediência como razoável e o
terror que ela sente quando compreende seu destino
como uma punição adequada, é encarado como um
alerta contra a intromissão. (1999, p. 277)

O narrador do conto descreve o protagonista como um homem
extremamente rico e repleto de bens, como “belas casas na cidade e no
campo, baixelas de ouro e de prata, móveis ornamentados e carruagens
inteiramente douradas” (PERRAULT, 2015, p.1). No entanto, apesar das
inúmeras riquezas, há algo em seu corpo que o torna diferente de todos os
outros homens. Ele possui uma barba azul e isso o deixa horroroso a ponto
de nenhuma menina ou mulher sentir o menor desejo de aproximar-se
dele. No início do conto, e mesmo no decorrer dele, não vemos nenhum
destaque ao passado desse homem. Apenas suas características físicas e
seu poderio econômico são destacados pelo narrador.
Ao lado da casa do ilustre senhor, havia uma senhora muito distinta e
que possuía duas filhas perfeitamente lindas. Essa beleza o atrai e ele pede
a mão de uma delas em casamento à mãe, que poderá escolher qual das
duas gostaria de lhe dar. O conto de Perrault traz a imagem do casamento
de um modo um tanto diferente do que estamos habituados a ver. “A
relação de Barba Azul com suas esposas é, pois, marcada por desejo,
desconfiança e vingança. Uma representação de casamento bastante
diferente da usualmente mostrada nos contos de fadas” (SILVA, 2004, p.
4). O ritual do matrimônio, normalmente idealizado pela literatura desse
gênero e dos contos maravilhosos, comumente é representado como
uma espécie de prêmio, que é alcançado pela protagonista sofredora ao
término do conto. Depois de tantos desafios e percalços, é no casamento
e através dele que a jovem donzela consegue viver sua história de amor
com o príncipe encantado, ou que a pobre camponesa vê findarem-se
seus dias de privação e pobreza com a presença de seu amado. Silva
(2004) menciona que
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não é por acaso que, ao lado de “Era uma vez”, “Felizes
para sempre” sejam as frases mais conhecidas dos
leitores de contos de fadas. Mas, se em “Cinderela”,
“A Bela Adormecida”, e “Branca de Neve”, apenas
para citar os exemplos mais conhecidos, o casamento
fecha um ciclo de sofrimento para dar início a uma
felicidade eterna, em “O Barba Azul”, ele abre a
estória, se postando como uma instituição opressora
da mulher. (2004, p. 6)

Não nos aprofundaremos nessa possível opressão a que se refere o
autor, mas no fato de que há uma diferença no modo como os casamentos
são narrados normalmente e o que Perrault constrói, isso se dá porque a
forma como a mulher é normalmente representada enquanto esposa não
se assemelha à descrita no presente conto. Não houve um final feliz para as
tantas mulheres que Barba Azul desposou e o casamento não foi a chance
de um futuro promissor, mas o caminho perfeito para a morte. Segundo
Warner (1999), Barba Azul, o marido ogro, cumpre pelo “menos dois papeis
em sua própria história: por um lado o do patriarca cujas ordens devem
ser obedecidas, e, por outro, o da serpente que seduz por despertar a
curiosidade e o desejo e castiga com a morte” (WARNER, 1999, p.279).
Tatar (2013) destaca que o texto está sozinho entre os contos de fadas,
devido à representação que faz do matrimônio, como uma instituição que
é assombrada pela ameaça da morte. Barba Azul não mata suas mulheres
assim que se casa com elas, mas, ao contrário disso, as engana fazendo-as
acreditar que têm a confiança de um homem que, ao lhes dar as chaves
de todos os aposentos da casa, não está dando uma prova de amor, mas
levando-as a uma armadilha fatal.
O conto “O Barba Azul”, embora não faça nenhuma menção ao amor
como ele é representado comumente, se constitui sob a história de um
homem que, antes de matar suas esposas, casava-se com elas e, somente
depois de um mês em vida conjugal, cometia seus crimes. Por essa razão
é que as damas desapareciam.
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A mãe da moça a quem o protagonista pede a mão, bem como suas
filhas, embora não saibam da real verdade por trás dos sumiços, desconfiam
do futuro pretendente justamente pelo fato de ele ter se casado com
tantas mulheres, das quais ninguém sabia o paradeiro. A incerteza sobre o
desaparecimento das jovens gera a suspeita. No entanto, esse sentimento
é banido e contornado pelas ações já premeditadas do homem. A fim de
conquistar toda a família, o personagem prepara festas de alta qualidade
que induziam à permissão:
O Barba Azul, para travar conhecimento com elas, levouas com a mãe, mais três ou quatro das melhores amigas
delas e alguns rapazes da vizinhança, a uma de suas
casas de campo, onde ficaram por oito dias seguidos.
Não foram senão passeios, caçadas e pescarias, danças
e festins [...] tudo ia tão bem que a caçula começou a
achar que o dono da casa já não tinha a barba assim
tão azul e era um homem muito respeitável. Tão logo
voltaram para a cidade, fez-se o casamento. (PERRAULT,
2015, p.3 – grifos nossos)

Percebe-se nesse trecho que Barba Azul não era um pretendente
qualquer, mas um homem de muitas posses. Ao reunir os amigos mais
próximos da família, ele os leva a uma de suas casas de campo e durante
dias mantém a turma entretida com os mais variados passatempos. E são
essas ocupações que modificam o pensamento da caçula. Percebe-se que sua
aparência passa a não ser tão incômoda, sua barba, que era o principal motivo
para o afastamento das donzelas, deixa de parecer tão assustadora. Sua presa
está garantida e, assim que retorna à cidade, o casamento acontece.
Ao contrário do que normalmente ocorre nos contos de fadas e
narrativas maravilhosas, no que se refere aos percalços por que passam
as personagens até chegarem ao casamento, vale mencionar que
Barba Azul não é posto à prova para conseguir um matrimônio. Não há
aventuras, desafios a serem vencidos, perigos de vida ou quaisquer outras
circunstâncias que antecedem o evento. Seu poderio econômico e o
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respeito com que era tratado lhe davam total direito sobre as mulheres
que gostaria de ter, uma prova disso é o fato de ele chegar à casa de sua
vizinha e dizer-lhe do interesse de casar-se com uma de suas filhas.
O casamento, finalmente, acontece. Não há nenhuma menção à
cerimônia, uma vez que o narrador não a descreve, mas já direciona o
leitor ao momento em que, assim que completam o primeiro mês, Barba
Azul informa à sua esposa sobre a necessidade de fazer uma viagem à
província, que duraria seis semanas. Antes de sair, porém, dá à mulher total
liberdade para trazer suas amigas até a mansão, para passear pelo campo
e comer das suas mais finas iguarias. Antes de ausentar-se da propriedade,
ele lhe entrega todas as chaves da casa: dos dois depósitos de móveis; das
baixelas de ouro e de prata; dos cofres-fortes; da caixa de pedras preciosas,
onde ele guardava o dinheiro e ouro que possuía e as chaves de todos os
apartamentos. Tal atitude nos faz pensar na tentativa de demonstrar total
confiança na jovem esposa, no entanto, é nessa mesma ação, principalmente
na entrega das chaves dos aposentos, que vemos o primeiro indício de sua
maldade, mesmo que de forma velada, quando ele lhe entrega a principal
chave de todas, aquela que lhe faria ver toda a verdade sobre o Barba Azul:
Já está aqui, esta chavezinha, é do gabinete no fim do
grande corredor do apartamento térreo; abra tudo,
ande por todos os cantos, mas nesse pequeno gabinete
eu a proíbo de entrar, e a proíbo de tal modo que, caso
aconteça de abri-lo, você nem imagina o que serei
capaz de fazer de tanta raiva. (PERRAULT, 2015, p.3 –
grifos nossos)

A ameaça do marido e a autoridade que ele demonstra exercer sobre
a sua esposa, fazem com que ela prometa cumprir à risca todas as ordens
dadas por ele. Assim que ele sai de sua propriedade, não demora para
que, mesmo sem terem sido convidadas, as amigas da jovem venham
visitá-la. Era tamanha a curiosidade e ansiedade para conhecer todos os
aposentos e as riquezas da casa e de seu assustador dono. No entanto,
ao contrário do que se espera, a esposa do Barba Azul não demonstra
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nenhum entusiasmo diante da liberdade que lhe era concedida. Mesmo
que pudesse usufruir de todos os bens que também eram seus, enquanto
as amigas insistiam em exaltar e invejar sua felicidade, ela não “se divertia
nada vendo aquelas riquezas todas, devido à impaciência que sentia para
abrir o gabinete do apartamento térreo” (PERRAULT, 2015, p.5).
A tamanha curiosidade da jovem a inquietava tanto que, sem se
importar com a indelicadeza de afastar-se de suas amigas, ela decide ir
até o gabinete. Descendo por uma escada que tornava ainda mais secreto
o lugar, depara-se com a porta do quarto trancada; parada e pensativa,
ela imagina que “era até bem possível que lhe acontecesse uma desgraça
caso ela o desobedecesse” (PERRAULT, 2015, p.5), justamente pela
ameaça que ele tinha feito antes de partir. Mesmo diante do medo de lhe
desobedecer e das possíveis consequências que isso lhe traria, embora
não soubesse quais seriam, ela não resiste à tentação e, tremendo, abre
a porta do gabinete.
Segundo a professora Regina Micheli, um novo processo de
deslocamento interior, tem lugar: “impaciente e ansiosa, a heroína, mesmo
trêmula, adentra o recinto. Abrir a porta representa a superação do medo
e a abertura ao novo, ao desconhecido que se quer vislumbrar” (2016,
p.74). A partir do momento em que a protagonista abre o cômodo, vemos
o clímax da história acontecer, e é nesta cena que a morte é descrita em
sua representação mais brutal. Tem-se, então, a resposta para os sumiços
das primeiras esposas e a verdade sobre quem realmente era o Barba
Azul. A cena que nos dá essas indicações transcorre da seguinte maneira:
De início não viu nada, porque as janelas estavam
fechadas; mas momentos depois começou a notar
que o chão estava todo coberto de sangue coagulado
e que nesse sangue estavam refletidos os corpos de
várias mulheres mortas e penduradas ao longo das
paredes eram as mulheres com as quais Barba Azul se
casara, todas estranguladas por ele, uma após a outra.
(PERRAULT, 2015, p.7)
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A imagem que se constrói para a nova esposa de Barba azul é
assustadora. Não há nenhum eufemismo, metáfora ou sensibilidade ao
tratar da morte, mas há uma representação clara e direta da maldade de
um homem que não tinha nenhum interesse pelo matrimônio, mas apenas
pela morte de suas companheiras. Tal representação realista é algo próprio
do século XVII e de anteriores a ele, como o século XV. Esse realismo
desemboca na arte de diversas formas. A ela era dada a incumbência de
substituir a realidade bruta, seja por meio das representações dos mortos,
através de esculturas de cera, que buscavam trazer a imagem do morto de
modo bastante vivo, até mesmo se esse tivesse sofrido mudanças físicas
causadas por acidentes antes de sua morte; seja através da literatura
(ARIÈS, 2012).
Em “O Barba Azul” a violência é parte tão inerente à história que não
há como suavizar os elementos que a constituem. Essa não suavização
resulta em um conto de horror em meio aos demais. Se observarmos o
trecho acima, perceberemos que não há um número exato de mortes,
mas apenas a indicação de que várias mulheres foram assassinadas pelas
próprias mãos do esposo, uma por uma. Há uma sequência de detalhes
que constrói toda a cena: a casa, que até então tinha as mais belas
paisagens, os cômodos mais pomposos e que atraíam o olhar de todos,
escondia um quarto dos horrores, onde o protagonista cometia crimes
hediondos no mais profundo silêncio. Graças às características dadas pelo
narrador, podemos inferir que se tratava de um lugar escuro e lúgubre,
principalmente pela escuridão que as janelas fechadas provocavam. Ao
adentrar ainda mais e se habituar ao novo espaço em que estava, a mulher
percebe que há sangue coagulado no chão. O fato de estar nesse estado
nos faz pensar sobre o tempo em que os crimes haviam acontecido; nesse
sangue, aparecem os reflexos dos tantos corpos femininos estrangulados
e pendurados ao longo do espaço.
A descrição de uma grande mansão, de uma personagem sombria
e de detalhes mórbidos faz com que alguns estudiosos classifiquem “O
Barba Azul” como um conto gótico. Segundo Silva (2004), o personagem é
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um estranho no mundo dos sonhos dos “contos de fadas”. “Sua verdadeira
moradia se situa além da floresta negra, no pesadelo da literatura gótica,
onde ele se sente à vontade entre ganchos ensanguentados de um quarto
proibido e gritos abafados pelos uivos dos lobos.” (SILVA, 2004, p.4). Além
dessas marcas, segundo o autor, o conto antecipa um dos mais conhecidos
enredos góticos do século XIX, no qual o casamento e o lar são, para a
mulher, uma verdadeira prisão.
Embora nosso objetivo não seja comprovar se o referido texto é, de
fato, parte da literatura gótica, não há como negar que ele reflete, como
nenhum outro conto da coletânea de Perrault, as transformações sociais
do contexto em que estava inserido, ultrapassando os limites de seu
gênero e antecipando as ansiedades e os medos que estavam encobertos
pelos ideais Iluministas que deram forma à literatura gótica do século
XVIII, principalmente no que se refere ao medo da morte, atrelado a uma
atração pelo obscuro, sombrio, proveniente da época. Silva (2004) ainda
pontua que
Se pelo menos Barba Azul não é tão querido quanto
outros personagens dos contos de fadas, ele é
certamente o mais temido deles. Ele é um símbolo
da violência animalesca que espreita o lado negro do
homem e que se manifesta em figuras reais como Jack,
o Estripador e vários outros matadores seriais. Estórias
como “O Barba Azul” prefiguram os enredos góticos
do horror moderno e constroem desejos e medos que
permanecem significativamente intactos (a despeito de
variações culturais) à medida em que nós passamos de
um século para outro e à medida em que nós cruzamos
de uma forma popular de entretenimento para outra.
(2004, p.5)

Esse medo é a reação imediata da vítima quando a cena do quarto
é descrita pelo narrador, e a presença desse sentimento é comum em
narrativas populares. É bem sabido que, quando lemos os contos dessa
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vertente, nos deparamos com decapitações, esfolamentos e diversas
condenações à morte, além de uma gama de criaturas fantasmagóricas,
mansões assombradas, feitiços, crianças abandonadas em florestas,
aprisionadas, esquartejadas, engolidas por ogros ou até mesmo enterradas
vivas. O conto popular “oferece um catálogo de experiências de terror.
Que haja, por vezes, espantosos protagonistas incapazes de sentirem
medo, é a prova ao contrário de que esse mundo deve motivar o susto”.
(EIRAS, 2011, p.275).
Essa experiência de terror vivenciada pela esposa do Barba Azul e
seu medo da morte, em contraposição ao desejo pela morte que seu
marido sentia, aparece demasiado no trecho que mostraremos a seguir.
É significativo mencionar que há duas formas de representação da morte
no presente conto. De um lado, há o prazer de uma personagem masculina
em matar, prazer esse que corrobora com o que Ariès (2012) destaca em
sua obra sobre o fato de a morte, do século XVI ao XVIII, ser considerada
um objeto de fascínio, e demonstra que Barba Azul usa a estratégia de
conquistar suas vítimas, casar-se com elas e, um mês depois, encontra a
forma de fazê-las desobedecer a sua ordem, usando isso como pretexto
para assassiná-las (essa relação está, indiretamente, ligada ao estreito
laço entre morte, amor e erotismo vigente no século XVII).
Além dessa ligação, há o que compreendemos por mórbido, que é “o
gosto mais ou menos perverso, mas cuja perversidade não é declarada
ou consciente, pelo espetáculo físico da morte e do sofrimento.” (ARIÈS,
2012, p.143). Essa morbidez perpassa toda a história do protagonista de
Perrault, justamente porque há uma perversidade declarada no seu modo
de lidar com as suas esposas. No trecho citado anteriormente, vimos que
Barba Azul testa a curiosidade das mulheres, já sabendo que, por serem
consideradas curiosas em sua natureza, elas desobedeceriam à sua ordem,
entrariam no quarto proibido e estaria realizado o seu desejo: matá-las.
Por outro lado, nessas representações, também está presente o medo da
morte, que, de forma cíclica e apesar dos diferentes modos de vivenciá-lo,
sempre permaneceu vivo na história da humanidade.
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Segundo Ariès (2012), a sociedade tentava manter a familiaridade
tradicional que havia entre o homem e o morrer, no entanto, o medo da
morte aparente foi “a primeira forma reconhecida e aceitável do medo da
morte em si; e esse medo manifestou-se, em seguida, pela repugnância,
primeiro, em representar e, depois, em imaginar o morto e seu cadáver”
(ARIÈS, 2012, p.151). Essa aversão aparece exatamente descrita na visão
que a jovem tem ao abrir a porta do quarto secreto, que escondia os
crimes cometidos inúmeras vezes por Barba Azul. Por essa razão, ela
chega a pensar que também morreria, não da mesma forma que as outras
mulheres (ao menos inicialmente), mas de medo:
Ela achou que ia morrer de medo, e a chave do gabinete,
que tinha acabado de tirar da fechadura, caiu de sua
mão. Tomando um pouco de coragem, apanhou a chave,
fechou a porta outra vez, e subiu a seu quarto para se
recuperar por algum tempo; não conseguia, porém, se
controlar, tão abalada se sentia. (PERRAULT, 2015, p.7)

Graças ao susto, o início do trecho nos traz algo que tornaria o
destino daquela personagem feminina semelhante ao das demais; a
chave do gabinete cai de sua mão e esse fato é suficiente para que Barba
Azul descubra a desobediência já prevista, o que vai despertar sua fúria,
suficiente para que um mais novo assassinato seja cometido. É nessa parte
da narrativa que vemos o único elemento maravilhoso do conto aparecer.
Esse elemento se dá por meio do sangue que permanece manchando a
chave, mesmo quando a esposa a limpa incansavelmente:
Ao perceber que a chave do gabinete estava suja de
sangue, ela a limpou umas duas ou três vezes, mas o
sangue não saía nunca; nem sequer adiantou lavála, mesmo esfregando com sabão e areia, sempre
ficava uma manchinha de sangue, pois a chave estava
enfeitiçada e não havia meio de clareá-la totalmente:
quando se tirava o sangue de um lado, ele reaparecia do
outro. (PERRAULT, 2015, p.7 – grifos nossos)
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O elemento maravilhoso no conto de Perrault aparece na chave que o
próprio narrador afirma estar enfeitiçada. Em uma única vez há algo que
foge da realidade normal do conto. Não há ogros, fadas, seres místicos
no desenrolar da trama, como estamos habituados a ver em contos de
fadas; esse é um dos fatores que nos faz pensar sobre a narrativa ser
maravilhosa. Nessa mesma noite, coincidentemente ou não, o temível
Barba Azul retorna de sua viagem informando que recebera cartas ao
longo do caminho e elas traziam a mensagem de que a causa que o fizera
partir fora resolvida antes do prazo previsto. O texto nos deixa um vazio
nesse momento, justamente pelo retorno do protagonista ter-se dado
imediatamente à desobediência de sua esposa. Como seria possível
receber cartas ao longo de uma viagem? Será que Barba Azul não houvera
preparado a armadilha para sua mulher, sabendo a exata hora em que
ela cairia no plano? Não há como sabermos as respostas exatas para tais
questionamentos, apenas podemos comprovar que seu retorno foi tão
assustador quanto a imagem vista pela jovem.
Assim que o novo dia amanhece, ele pede todas as chaves que
havia deixado com ela. Durante a entrega, sua “mão tremia anto que
ele adivinhou facilmente tudo o que havia se passado” (PERRAULT, 2015,
p.9). Vendo a situação em que sua esposa está, e percebendo a ausência
de uma das chaves, ele a interroga sobre isso e ela, temendo, afirma
ter deixado em seus aposentos. Quando a jovem devolve o objeto ao
malvado, ele percebe e questiona a presença do sangue, enquanto a
esposa afirma nada saber, embora seu marido já tenha convicção sobre
o que, de fato, aconteceu em sua ausência: “Eu, porém, sei muito bem;
a senhora resolveu entrar no gabinete! Pois então, madame, agora
vai entrar de vez, para ocupar seu lugar junto das damas que lá viu”
(PERRAULT, 2015, p.9).
Se de um lado a narrativa ilumina a desobediência e o
consequente arrependimento feminino (o que caracteriza
a obediência como comportamento desejável), de outro,
acentua a crueldade e a insensibilidade masculinas,
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repudiando-as, o que de certa forma justifica o trágico
final destinado a Barba Azul. (MICHELLI, 2016, p.74)

Essa crueldade é vista na ameaça iminente feita à esposa. A saída
de sua casa com apenas um mês de casado, bem como a razão banal de
que fez uso para matar suas mulheres só demonstram sua natureza fria
e doentia, que assustou, sobremaneira, a atual esposa e quase futura
vítima. Agora, ela morreria como morreram as tantas outras, por isso
seu pavor era pequeno diante de tudo que a esperava. Era inevitável não
temer, principalmente porque “O temor da morte como núcleo do medo
humano persiste desde tempos remotos” (CHIAVENATO, 1998, p.15).
Durante o século XVII, apesar das outras representações que envolviam o
tema, não seria diferente; por essa razão, só restava à jovem a tentativa,
embora inútil, de livrar-se de seu fim, implorando o perdão de seu esposo.
Para isso,
ela se jogou aos pés do marido, chorando e lhe
pedindo perdão por sua desobediência, com todas as
demonstrações de um arrependimento sincero. Tão
linda e aflita estava que teria comovido uma pedra; mas
o coração do Barba Azul era mais duro do que pedra.
(PERRAULT, 2015, p.9)

É em vão clamar por misericórdia a um homem que não entende do
assunto e que não está disposto a mudar de ideia. Sua decisão está tomada
e é imediata: “A senhora tem de morrer, e agora mesmo” (PERRAULT,
2015, p.9). Mesmo vendo, em sua frente, sua esposa aflita, seu coração
mais duro que pedras não se dobra tão fácil. Só resta a aceitação ou a fuga
por meio de um plano ainda mais corajoso do que sua entrada no quarto
de horrores.
A partir desse momento, mostra-se a relação estreita entre morte
e religião, pois, de acordo com Ariès (2012), os que estavam prestes a
morrer, desde os povos primitivos, entendiam a morte como relacionada
a algum deus, seja como oferenda, seja como fruto de sua vontade. Para
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os cristãos ocidentais, enxergar a morte como vontade de seu Deus foi
uma prática comum, por isso as rezas, orações e preces eram o último elo
entre estar vivo e partir para um plano não terreno. Esse dado é apontado
por Ariès (2012) e o autor destaca que, antes da morte, era comum o
indivíduo ter um tempo a sós com Deus para pedir perdão pelos pecados
cometidos e esperar a extrema unção dada pelos padres. Na narrativa em
questão, a prática comum no século XVII repete-se e a vítima pede um
momento para rezar antes de sua condenação: “já que tenho de morrer
– respondeu ela, fitando-o com os olhos cheios de lágrimas –, dê-me um
tempo para eu rezar a Deus” (PERRAULT, 2015, p.10). Esse tempo, contudo,
não seria de reza, como normalmente aconteceu durante séculos e nos
dias presentes, mas foi a oportunidade que ela encontrou para livrar-se
do trágico destino que se fazia a sua frente.
Nesse intervalo, a protagonista decide chamar a irmã que veio visitála junto com outras amigas enquanto o homem estava ausente. Embora a
presença delas não seja tão enfatizada nesse momento da narrativa, uma
vez que o narrador parece deixar esse fato em segundo plano enquanto
dá espaço a tudo o que acontece dentro do quarto em que os corpos são
encontrados, é o chamamento da irmã que parece ser a solução perfeita
para a escapatória.
Anne é a única personagem nomeada na história. Embora tenhamos
o Barba Azul, esse não é seu nome real, mas apenas lhe foi atribuído
devido à cor assustadora de sua barba. A protagonista e sua mãe também
não possuem nome, apenas Anne é mencionada e ela é a responsável
por ajudar a salvar a vida da irmã, subindo à torre da mansão para ver
se, avistava, ao longe, seus outros irmãos. Durante os dez minutos de
reza que tinha, a jovem condenada perguntava: “Anne, minha irmã, não
está vendo nada vindo?” (PERRAULT, 2015, p.11), e a resposta era sempre
“não vejo nada além de sol na poeira e muito mato na beira” (PERRAULT,
2015, p.11). Enquanto ambas mantêm a comunicação, Barba Azul, com
um enorme e ameaçador facão, grita chamando pela mulher. A pergunta
se repete por algumas vezes, bem como a mesma resposta, e somente
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depois de um tempo a irmã avista ao longe dois cavaleiros dirigindo-se à
casa. Nesse meio tempo “Barba Azul começou a gritar tão alto que toda a
casa começou a tremer. E a pobre mulher, enfim, desceu e foi jogar-se aos
pés dele, chorando muito e toda descabelada” (PERRAULT, 2015, p.13). De
nada adianta seu choro, pois Barba Azul está decidido a cometer mais um
de seus crimes:
Pegando-a pelos cabelos com uma das mãos e, com a
outra, levantando o facão no ar, ele se preparou para
cortar a cabeça da mulher. A coitada, virada para o
marido e encarando-o com o olhar amortecido, pediu
que ele lhe concedesse mais um momento de reflexão.
– Não, não, recomende-se a Deus agora – e já erguendo
o braço bem alto... (PERRAULT, 2015, p.13)

Nesse momento da trama, o vilão é surpreendido por altas
batidas na porta de sua casa. Eram os dois irmãos de sua esposa que
haviam acabado de chegar, aqueles a quem Anne avistara ao longe na
estrada. Ambos com espada em punho, um soldado da cavalaria e um
mosqueteiro, adentram ao recinto e perseguem o malvado, que tenta
esconder-se a fim de salvar-se. No entanto, seu fim foi tão trágico como
havia sido o de tantas mulheres:
Os dois irmãos o perseguiram de tão perto que o
agarraram antes de ele conseguir chegar à escada
da frente. Vararam-lhe o corpo com as espadas e o
deixaram morto. A pobre mulher, quase tão morta
quanto o marido, nem teve forças para se levantar e ir
abraçar os irmãos. (PERRAULT, 2015, p.15)

Uma nova cena de morte aparece agora na história, no entanto,
essa representação se faz de maneira semelhante à que foi descrita
no decorrer dessa análise. Em ambos os momentos, a morte acontece
como punição para algo, primeiro pela desobediência, e segundo pelas
maldades cometidas. A morte de Barba Azul parece merecida, afinal de
contas ele houvera assassinado mulheres inocentes e para a morte delas
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não havia justificativa. Esse merecimento é típico do dualismo que há nos
contos maravilhosos, a guerra entre o bem e o mal e a vitória do bem, que
devolve à narrativa a normalidade para o seu desfecho. Barba Azul não
teve seu corpo pendurado em um quarto, como fez com suas esposas,
mas foi morto a golpes de espada. Depois disso, o conto é encerrado,
como esperado para esse tipo de narrativa, com um final feliz:
Deu-se que o Barba Azul não tinha herdeiros e, assim,
sua mulher ficou com posse de todos os seus bens.
Ela usou uma parte da fortuna para casar a irmã Anne
com um jovem fidalgo que havia tempos a amava;
outra parte para comprar patentes de capitão para
os dois irmãos; e o resto para se casar ela mesma
com um homem muito correto que a fez esquecer os
maus momentos que havia passado com o Barba Azul.
(PERRAULT, 2015, p.15)

O término da história é marcado pela distribuição dos bens de Barba
Azul, que agora pertenciam à viúva. Depois de distribui-los aos irmãos, ela
mesma casa-se com um bom homem e que, segundo o narrador, apagou
de sua memória todo o sofrimento causado pelo antigo esposo. Uma nova
história seria iniciada graças à felicidade agora encontrada por todos,
como ocorre normalmente nesse tipo de narrativa.
Depois de encerrados os contos, em Contos da Mamãe Gansa, Perrault
sempre traz uma moral com conselhos a respeito do que foi tratado ao
longo do texto. Para a história aqui analisada, não seria diferente. O autor
escreveu duas morais, e essa dupla moral “ao final do conto polariza os
dois elementos – curiosidade e crueldade – como negativos. O desfecho,
porém, dá a vitória à heroína, penalizando o marido cruel” (MICHELLI,
2016, p.78). A primeira traz os seguintes dizeres:
A curiosidade, com seu deslumbramento,
Causa muito arrependimento;
Há mil exemplos, todos os dias, a aparecer.
É, que a mulher me perdoe, um prazer tão raro
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Que, satisfeito, deixa de ser
E sempre custa muito caro.
(PERRAULT, 2015, p.16)

Nela, percebe-se que o narrador menciona a curiosidade da esposa
como algo perigoso. Foi graças a isso que sua vida fora quase arruinada
para sempre. Além disso, Perrault considerou a curiosidade como um
prazer repleto de deslumbramento, mas que custaria caro quando fosse
satisfeito. Logo após a primeira moral, o autor nos traz a próxima:
Quem de bom senso tem um pingo,
E do mundo já conhece a tramoia,
Percebe logo que esta história
É um conto bem do tempo antigo.
Não mais há esposo tão terrível,
Nem que assim peça o impossível.
Se ele estiver ciumento e triste,
Não põe, perto da esposa, o dedo em riste;
E, seja lá de que cor sua barba for;
É difícil saber qual dos dois é o senhor.
(PERRAULT, 2015, p.16)

Nessa, Perrault remonta à antiguidade das narrativas populares e afirma
que a história que contou é “bem do tempo antigo”. Por essa razão, ele
considera que não há mais esposos como o Barba Azul, embora saibamos
que a história de homens tão cruéis a ponto de matarem suas esposas não
está apenas presa aos contos. O pedido “impossível” ao qual ele se refere é o
de suportar a curiosidade e não ceder a ela. Além disso, Perrault destaca que,
sendo ciumento e triste, um marido não levantaria o dedo contra a esposa,
por razões diversas – das quais podemos supor a possível autoridade que a
esposa exerceria no lar. Ao término da moral, ele acaba comparando os dois
quando afirma que a cor da barba, nessa circunstância independe quando
ambos são senhores do lar. Sobre isso, Warner afirma que
Perrault quer ficar com os dois lados: conta uma vigorosa
história de autodefesa e fuga, mas depois acrescenta
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duas observações marotas à guisa de moral: que não
existem mais maridos tão terríveis como Barba Azul
e que, além do mais, entre marido e mulher naqueles
dias, não importa qual seja a cor da barba, é difícil saber
quem manda. (1999, p.277)

Como mencionamos no início dessa análise, a história de Barba
Azul nos traz elementos que fogem aos moldes tradicionais. Seu
enredo amedrontador; a vitória feminina e a consequente derrota do
vilão protagonista; o estímulo à transgressão, mesmo que associado à
curiosidade e ao perigo, e o casamento inicial sem o comum final feliz. Essa
é uma história intrigante, que ressoa em outras narrativas, inspirando um
enorme conjunto de obras ao longo dos anos (MICHELLI, 2016). Além disso,
a representação da morte nela exposta nos faz pensar sobre a crueldade,
violência e brutalidade típicas da França do século XVII, principalmente do
período em que Perrault se encontrava. Pela violência e brutalidade nas
ações do Barba Azul, há muitos questionamentos acerca do público a que o
texto foi destinado. Se toda a coletânea de contos do autor é, atualmente,
destinada a crianças, estaria “O Barba Azul” fora desse contexto?
Há uma infinidade de temas tabu presentes nos textos infantis,
principalmente no contexto social em que eles estavam inseridos
até tornarem-se infantis de fato. A história aqui descrita é realmente
assustadora e tem traços de horror bastante marcados, principalmente
porque foi escrita durante uma época em que a brutalidade da vida se
fazia muito recorrente aos olhos dos pobres. As crianças do século XVII,
e, com certeza, de séculos anteriores, assistiram a cenas em que a morte
acontecia de forma real e nada eufêmica.
Em “O Barba Azul” há uma descrição detalhada dos espaços onde
a história acontece, e isso, além de aproximar o leitor do próprio texto,
contribui para o detalhamento das cenas mais marcantes da trama, que
são: o momento em que a esposa descobre o quarto dos horrores, repleto
de corpos pendurados e sangue coagulado; quando Barba Azul a levanta
pelos cabelos para matá-la, antes de ser interrompido pelos irmãos da
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moça. Além desses, a morte do vilão, que não é enfatizada tanto quanto
o momento do quarto, é representada enquanto punição para os males
cometidos por ele. Assim que ele falece, a viúva reconstrói sua vida.
A partir do que foi exposto, reconhecemos, antes de tudo, a
importância das narrativas clássicas não só para a literatura infantil,
mas para a literatura como um todo. Por meio dessas histórias,
compreendemos mais acerca da morte, como as pessoas lidam com ela e
os conflitos que ela traz. Percebemos, também, como autores importantes
desse gênero utilizaram a literatura para representar a temática da morta,
transformando-a em personagem do texto, em mero acessório para o
desenrolar de uma determinada trama ou em um evento marcante para
a vida das personagens que nos fazem pensar e refletir sobre a nossa
própria existência.
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O QUARTO PROIBIDO DE BARBAZUL
E A INTERPRETAÇÃO DE ANABELLA LÓPEZ
Felipe Campos
Barba Azul é um conto de Charles Perrault que narra a história de
um homem muito rico, mas tem em sua diferente barba de cor azul,
uma característica que lhe dá um aspecto estranho na percepção das
demais personagens. Na versão da escritora e ilustradora Anabella López,
publicada no Brasil pela editora Aletria em 2017, uma mãe quer que um
homem – aqui chamado apenas de Barbazul, as duas palavras juntas –
conheça suas duas filhas e, depois de festas e reuniões, a mais velha decide
se casar com ele mudando-se para seu palácio. Um mês depois, Barbazul
precisa viajar a trabalho, diz à esposa que ela pode chamar amigos para
confraternizações e lhe entrega todas as chaves do castelo, com acesso
aos inúmeros cômodos, exceto um: mostra-lhe a chave de um quarto que
não deve ser aberto e, se por acaso a recomendação for desobedecida,
algo muito ruim irá acontecer e sua ira recairá sobre a mulher.
Mesmo com os amigos se divertindo, a esposa de Barbazul não
esquece a conversa com o marido sobre não entrar em um determinado
quarto e, incomodada com este pensamento que a preocupa, decide
investigar o que há no aposento. Quando finalmente ela abre a porta,
vê os corpos das antigas esposas de Barbazul pendurados no teto. Com
a visão, deixa cair a chave que, encantada, começa a sangrar e de forma
alguma fica limpa novamente.
Quando Barbazul retorna da viagem, pergunta pela chave, descobre
que a esposa conhece a verdade sobre o quarto e, com intuito de castigá-
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la, se atira em sua direção para o estrangulamento, mas a mulher pede
alguns minutos a fim de se preparar para sua morte. Na verdade, ela
quer ganhar tempo e, com a ajuda de sua irmã, esperar que seus irmãos
consigam salvá-la. Quando eles chegam, matam Barbazul. A esposa fica
com toda a herança do marido, ajuda família e amigos e, posteriormente,
dá um fim digno às primeiras esposas ao enterrar seus corpos no jardim
do palácio e plantar diversas flores sobre os túmulos.
A personagem Barba Azul representa o predador que foi desobedecido
numa época em que as mulheres deveriam ser submissas e obedientes.
Por outro lado, pelo fato de ser considerado o “predador natural” (ESTÉS,
2017), não precisa de motivos:
Embora a causa de grande parte do sofrimento humano
possa ser atribuída a uma criação negligente, existe
também dentro da psique um aspecto contra naturam
inato, uma força voltada “contra a natureza”. O aspecto
contra naturam opõe-se ao que for positivo: ele é contra
o desenvolvimento, contra a harmonia e contra o que
for selvagem. Trata-se de um antagonista debochado
e assassino que nasce dentro de nós e, mesmo com a
criação parental mais cuidadosa, sua única função é a
de tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas
sem saída. (ESTÉS, 2017, p.53)

Apesar de ser a personificação da maldade, Barbazul, antes de ser
descoberto, oferece um mundo perfeito para sua vítima. A figura exterior
que projeta é a de bom marido, que proporciona luxo e felicidade à
esposa, mas o que há por dentro dele é totalmente diferente. Podemos
compará-lo a um monstro: temos uma característica física anormal, a
barba azul, e sua personalidade, deixando transparecer atitude ardilosa,
com a armadilha em torno de uma pretensa viagem, e monstruosidade, no
assassinato e no modo como guarda os corpos das ex-esposas no quarto
proibido. Além disso, antes de atacar fisicamente a nova esposa, Barbazul
abusa psicologicamente dela, o que também é um tipo de violência.
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O Barba-Azul prossegue em seu plano destrutivo ao
instruir a esposa a se comprometer psiquicamente.
“Faça o que quiser”, diz ele. Ele sugere à mulher uma
falsa sensação de liberdade. Ele insinua que ela pode se
alimentar à vontade e se deliciar com paisagens bucólicas,
pelo menos dentro dos limites do seu território. Na
realidade, porém, ela não é livre porque não lhe é
permitido registrar o conhecimento sinistro a respeito do
predador, muito embora bem no fundo da psique ela já
compreenda bem a questão. (ESTÉS, 2018, p.66)

O castelo muda então de atmosfera: o lugar que deveria ser de
suntuosidade e deleite (casamento é visto como ascensão social nos
contos de fadas e a personagem título é descrita como rica), se torna uma
prisão com sentença de morte, onde tudo lembra a regra transgredida e a
aproximação do algoz. A personagem feminina sabe que Barbazul é uma
força que não pode ser impedida, que o sangue na chave é uma lembrança
da visão do quarto proibido em seus pensamentos, bem como a urgência da
resolução de algo que aconteceu, incontornável. Nas ilustrações de López,
o castelo é escuro com alguns toques de azul, como se em todo o espaço
a presença de seu morador pudesse ser sentida, mas quando a mulher
abre o quarto proibido, o vermelho invade a leitura e o olhar do leitor é o
mesmo do da esposa, que se choca com tamanha brutalidade. Os rostos nas
ilustrações mostram o sofrimento pelo qual aquelas mulheres passaram,
mas também uma forma de alerta:
Os esqueletos na câmara representam, sob a ótica
mais positiva, a força indestrutível do feminino.
Arquetipicamente, os ossos representam aquilo que
não pode nunca ser destruído. A simbologia dos ossos
nas histórias revela essencialmente que existe algo na
psique que é difícil de destruir. Nosso único bem que é
difícil de destruir é a alma. (ESTÉS, 2018, p.73)

O chão coberto de sangue, o mesmo “que gotejava dos corpos de
várias mulheres mortas penduradas no teto” (LÓPEZ, 2017) do quarto,
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rompe a expectativa da narrativa, não apenas no texto verbal, mas na
ilustração também. O vermelho que surge como imagem por meio das
palavras e pelas mãos da autora na ilustração muda completamente o
rumo da história, que passa da investigação (enquanto a heroína pensa
no que poderia haver atrás do quarto) para o terror, pois o que assusta
a personagem – e quem está lendo – é mostrado de forma direta. A
proximidade da chegada de Barbazul e o possível destino de encontro
com a morte da mulher são artifícios que carregam tensão a esta parte
da história. O elemento mágico, a chave suja de sangue, que na ilustração
abre um olho que enxerga e denuncia o que acontece, não deixa a mulher
fingir que tudo ocorreu da forma como seu marido tinha pedido, e ela
precisa obrigatoriamente encontrar uma saída.
Stephen King, famoso escritor de romances e contos de medo, sugere
em seu livro Dança Macabra (2003) que existem três níveis do gênero que
busca o medo: o terror, o mais apurado, invoca o que a mente é capaz de
imaginar por meio das informações dadas pela narrativa, podendo gerar
uma reação física; o horror, além de tensão, também apresenta visualmente
a causa ou objeto e a repulsa, causada pela extrema violência gráfica,
normalmente com partes de corpos expostas, que geram repugnância.
As ilustrações envolvem o leitor em texturas e sombras com preto,
diversos cinzas e azuis por meio de técnicas de colagem, tinta acrílica, lápis
de cor e canetas, unindo todos os materiais em uma técnica mista onde o
leitor procura entender como cada elemento foi concebido. Os tons escuros,
não apenas nos cenários, mas igualmente nas personagens, transmitem a
sensação de frio, de um casamento por interesse e de uma vida de fachada,
além de mostrar um lugar que, apesar de prover todos os bens materiais,
não tem alegria ou aconchego. As cores classificadas como “frias” (azul,
verde e roxo) causam sensação de distanciamento, combinando bastante
com o relacionamento entre os dois que poderia parecer perfeito para
quem olhasse de fora, mas tinha restrições e desconfiança.
A folha de guarda (IMAGEM 1) prioriza o azul da barba, cor que
aparecerá em detalhes durante todo o livro. Aqui, estamos perigosamente

106

COLEÇÃO

Charles Perrault
próximos do vilão cuja barba parece ter vida. É também a parte do corpo
que o diferencia dos demais e o coloca em destaque.
Quando acompanhamos a protagonista feminina subindo as escadas
para chegar até o quarto, que ela não deveria abrir (IMAGEM 2), temos a
ideia da distância percorrida por ela, pela perspectiva que o nosso olhar
acompanha. No topo, há uma grande janela que deixa entrar uma luz azul,
como a barba do dono do castelo. O azul surge nos degraus da escada
iluminando o caminho e a luz, também recebida pelas colunas, ajuda a
marcar o espaço (quanto mais perto, maior é a coluna e quanto mais
distante, menor).
A visão do quarto proibido (IMAGEM 3) que ocupa uma página dupla
e apresenta pela primeira vez o vermelho em um livro, até então cinza e
azul, leva o leitor ao choque pela mudança drástica da cor, mas, com mais
tempo observando a imagem, os rostos e as bocas abertas formam um
caleidoscópio de morte e agonia e, apesar de no texto estar escrito que no
quarto estão os corpos pendurados das antigas esposas do Barbazul no teto,
apenas a representação das expressões já é o suficiente para assustar. É uma
das partes do livro onde não existe leitura de palavras, é obrigação o silêncio
que faz com que apenas a imagem dê conta de toda a informação.
Na IMAGEM 4, há o momento em que a protagonista deve enfrentar
Barbazul, quando ele volta de viagem. Na ilustração, ela não consegue olhar
nos olhos de seu marido que, como forma de se aproximar, tenta tocála com a barba, que parece ter vida própria. Eles estão distantes, mas a
tensão entre os dois é nítida e o momento da revelação está próximo. Mais
uma vez há a necessidade de contemplação da imagem imposta pelo ritmo
da narrativa, já que o tempo até que a verdade seja descoberta é muito
importante até o desenrolar dos fatos. A mulher está parada como uma
estátua e Barbazul, em posição muito mais elevada que ela, parece estudar
seu comportamento, como se esperasse algum tipo de reação.
Depois de enganar Barbazul, argumentando que precisava se preparar
e rezar antes de ser morta, a mulher se comunica com sua irmã e, ao ver
seus irmãos à distância, consegue ganhar tempo até que eles cheguem e
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matem o marido agressor (IMAGEM 5). Em mais uma página dupla que
obriga o leitor a dispor de um tempo para observar e receber a cena
com mais atenção, Barbazul está caído morto no chão, muito ferido. O
corpo muda totalmente de forma, um homem que antes era grande e
assustador mais parece um balão esvaziado, algo que só tem tamanho,
mas não oferece perigo algum. O vermelho contrasta com o azul do chão
e da barba e o olhar do leitor acompanha a linha que o corpo faz até
chegar ao rosto e aos braços estirados de Barbazul, sinalizando, assim,
o fim de suas maldades. Apesar de representar a morte de alguém, a
autora não a representa de forma violenta ou agressiva. É um momento
de contemplação do corpo inerte de Barbazul, resultado de uma punição
violenta para alguém cruel.
Importante abrir espaço para comentar as mudanças que a autora
fez em sua adaptação: a primeira, é que a irmã mais velha se casa com o
Barbazul, ao invés de ser a mais nova.
Pode-se entender que a mais nova tenha caído nas artimanhas de
Barba Azul por ser jovem, não ter experiência de vida, nem noção dos
perigos que poderia passar, tampouco perceber que por trás de tanta
benevolência e cuidado existiria alguém maligno. Destaca-se a mãe das
jovens apresentando as filhas para que uma delas fosse escolhida pela
figura masculina e assim tivesse a chance de usufruir de sua riqueza.
No livro de López, é a irmã mais velha que se casa, o que contraria
a jovem que não tem o entendimento do que pode ser a vida e aprende
à força como lidar com as armadilhas da situação, mas, por outro
lado, outras formas de ver essa personagem mais velha escolhendo o
casamento podem ser avaliadas, como a imposição da sociedade para que
as mulheres sejam casadas a partir de determinada idade.
Outra parte diferente entre as duas versões, e que pode mudar
significativamente a interpretação do conto, é a localização do quarto onde
os corpos das mulheres são guardados. Na adaptação de López, o quarto
fica no último andar e a mulher tem que subir muitos lances de escada até
chegar ao lugar, enquanto que na versão de Charles Perrault a mulher desce
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escadas e encontra o quarto ao fim do corredor, o que pode ser comparado a
mergulhar nas profundezas do castelo para descobrir respostas.
Existem outras partes que divergem entre uma e outra obra, mas que
não têm tanto peso como as duas mencionadas. Não se trata apenas de
um reconto pura e simplesmente, mas uma adaptação que possui liberdade
para mudar aspectos da obra original, sempre respeitando a história original
e sua mensagem. A obra também traz para discussão outras questões que
não tinham sido apresentadas até então, como a forma que a protagonista
respeita as mulheres que vieram antes dela.

IMAGEM 01

IMAGEM 02
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IMAGEM 03

IMAGEM 04
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IMAGEM 05
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BARBA AZUL, FICÇÃO E HISTÓRIA
Regina Michelli
O conto “Barba Azul”, de Charles Perrault, causa estranhamento
em um leitor desavisado, que pode ler a narrativa em meio às demais
de Charles Perrault, coletânea que abarca histórias tradicionalmente
conhecidas, como a de Cinderela, a Bela Adormecida, o Gato de Botas.
“Barba Azul”, como adverte a pesquisadora Maria Tatar (2004),
começa pelo final das narrativas tradicionais: logo de início, acontece o
casamento de tão misterioso senhor com uma bela jovem, filha de uma
senhora, vizinha de sua casa na cidade. A narrativa anuncia um índice que
corrobora o estranhamento: não é apenas a cor da barba a despertar certa
rejeição nas demais personagens à figura da personagem título, o destino
ignorado de suas várias esposas igualmente projeta uma aura de mistério
e desconfiança sobre ele. Segue-se a viagem do protagonista, fato que
ocorre pouco depois do casamento, com uma recomendação à esposa
que mais atiça a curiosidade que a obediência feminina. Barba Azul depõe
toda a sua riqueza nas mãos da esposa: as chaves lhe são entregues, mas
segue, juntamente, uma pequenina chave que abrirá outras portas e dará
acesso a outro tipo de riqueza: a do conhecimento,
– Aqui estão – disse-lhe ele – as chaves dos dois grandes
armários; estas aqui são das baixelas de ouro e prata
que não são usadas todos os dias; essas são as dos
meus cofres, onde estão meu ouro e minha prata; as
das minhas caixas de joias, onde estão minhas pedras
preciosas, e a chave mestra de todos os aposentos.
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Quanto a esta pequena chave, é a do quarto no final
da grande galeria dos aposentos inferiores: abra tudo,
vá a qualquer lugar, mas nesse pequeno gabinete, eu
a proíbo de entrar, e a proíbo de tal maneira que, se
você o abrir, não há nada que possa impedir a minha
cólera. (PERRAULT, 2020, p.10-11)

Adentrando o quarto proibido, rompe-se a confiança da jovem
no aparentemente gentil marido com quem se casara. Rompese igualmente a de Barba Azul na esposa, que não soubera conter
sua curiosidade. A incontinência feminina desde tempos medievais
remete à curiosidade, ao prazer, à sexualidade. A chave representa
simbolicamente um teste de fidelidade, uma vez usada não retorna a seu
estado virginal, imaculado. O sangue mancha a chave, é a marca tanto
dos crimes cometidos pelo personagem título, quanto da transgressão
da protagonista pela entrada no quarto macabro, sangue oriundo dos
corpos das demais esposas de Barba Azul espalhado pelo chão, sangue
que não sai da chave que caíra nesse chão, por mais que a jovem esposa
tente limpá-la.
Penetrar o pequeno quarto assegura à heroína o conhecimento
sobre a personagem com quem se casara, momento em que junto ao
conhecimento advém a consciência. A jovem precisará se defrontar com
a ameaça de morte iminente pelo marido. No processo de individuação
da mulher, segundo a pesquisadora junguiana Clarissa Pínkola Estés,
ela “precisa penetrar nas trevas, mas ao mesmo tempo não pode cair
irreparavelmente numa armadilha, ser capturada ou morta seja no
caminho de ida seja no de volta.” (1994, p.35).
A personagem feminina, a caçula das irmãs, age inicialmente de forma
impulsiva, silenciando seus temores acerca de um casamento com uma
personagem sinistra: reavalia, atenuando, a cor azul da barba e o caráter
de seu pretendente, considerando-o muito honesto. Ao descobrir o que
se escondia no quarto proibido, percebe-se que a inocência original da
jovem esposa cede lugar a um comportamento mais astuto de barganhar
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tempo com seu algoz, lutando pela vida, processo que significa galgar
patamares mais amadurecidos, que implicam ressignificar a impulsividade
inicial e aprender a agir no tempo certo:
A heroína [...] vence o medo, rompe interditos, desce
ao “porão” do inconsciente, viagem em que descobre
a miséria humana, graças a sua ingênua curiosidade:
através da violência dos corpos decapitados toma
consciência do futuro que a aguarda, de certa forma
saindo do princípio do prazer freudiano e penetrando o
da realidade. Nesse momento, ou enfrenta o desafio de
se manter viva ou sucumbe (MICHELLI, 2016, p.76)

Podemos inferir que Barba Azul não adquire experiência e sabedoria
nos sucessivos casamentos, repetindo o mesmo comportamento de se
casar, submeter a esposa ao teste da curiosidade e matá-la. Seu ciclo de
terror e morte encerra-se, chegando a sua vez de passar pelo mesmo
destino que reservava a suas vítimas. Para Marina Warner,
Tingindo de azul a barba do protagonista, Perrault
intensificou o horror provocado por sua aparência.
Barba Azul é representado como um homem contrário
à natureza, seja quando sua barba se tinge como a de
um luxurioso oriental, ou quando ganha um volume
monstruoso sem que ele recorra a artifícios. A cor azul,
a cor da profundeza ambígua, ao mesmo tempo do céu
e do abismo, codifica o caráter terrível de Barba Azul, de
sua casa e de seus atos, (1999, p. 276)

Clarissa Pínkola Estés explica, no capítulo sobre “Barba Azul”, que o
aspecto contra naturam faz parte da psique:
O aspecto contra naturam opõe-se só que for positivo:
ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia e
contra o que for selvagem. Trata-se de um antagonista
debochado e assassino que nasce dentro de nós e,
mesmo com a viação parental mais cuidadosa, sua única
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função é a de tentar transformar todas as encruzilhadas
em ruas sem saída. (1994, p.32)

Barba Azul é a personagem título, mas obtém um final trágico no conto
de Perrault. Marina Warner assinala, porém, o ponto de vista desposado
em outras histórias: “Em muitos relatos posteriores de “Barba Azul”, a
câmara azul é apresentada como o castigo apropriado para a perversidade
das esposas anteriores ao desafiarem o comando do marido.” (1999, p.
280). A narrativa realça o desfecho favorável à jovem no conto do escritor
francês, denunciando o abuso e a crueldade de alguns maridos:
Se lermos o desenlace prático e sanguinário de “Barba
Azul” ao lado de outros finais românticos dos contos
e Mamãe Gansa, poderemos notar o partidarismo de
Perrault: foi o primeiro homem a escrever contos de fadas,
embora fosse literatura de mulheres e crianças, como era
o primeiro a admitir. Mas, ao contrário de alguns colegas,
Perrault não hesitava em abraçar a causa feminina, e em
suas histórias, por frívolo que fosse seu tom, ele tomava
o partido das moças contra os casamentos arranjados da
época. (WARNER, 1999, p.300)

No conto “Barba Azul” ressoam interditos presentes em narrativas
antigas, como a de Melusina, recontada por Ana Maria Machado (2002).
Nas narrativas melusinianas, o interdito é lançado ao marido por aquela
que é geralmente descrita como “fada”, firmando-se um acordo entre
ambos. A proibição relaciona-se à preservação de algo pessoal e íntimo
da dama, que precisa ser mantido oculto:
[O marido] Viu Melusina tomando banho, numa grande
piscina de mármore, com degraus que desciam até o
fundo. E viu que, da cintura para cima, era uma mulher,
sua esposa querida. Mas do umbigo para baixo, o que
havia era uma enorme cauda de serpente, da grossura
de um tonel, que se batia e esparramava água até a
cúpula da sala. (MACHADO, 2002)
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O interdito tenta subtrair ao olhar o que não deve ser revelado, por
ser repudiado no espaço social em que se desenrola a narrativa. Melusina
confere riqueza e felicidade ao esposo, desde que ele não tome ciência
do segredo que se esconde em sua aparência em determinado dia da
semana, o que incide sobre a origem pagã do mito, como atesta Jacques
Le Goff (1980). Rompido o pacto, Melusina desaparece.
Barba Azul não hesita em entregar à esposa todas as riquezas que
possui em troca da aquiescência de ela não vislumbrar o que havia no
quarto proibido, o que lhe garantiria manter sua monstruosidade em
segredo. Nesta narrativa não há pacto, há imposição: à desobediência
segue-se a morte, não a separação do casal, tal a gravidade do conteúdo
que vem à luz, à consciência. De certa forma, o interdito remete à sombra
junguiana, o lado sombrio da psique: “A figura da sombra personifica
tudo o que o sujeito não reconhece em si e sempre o importuna, direta
ou indiretamente, como por exemplo traços inferiores de caráter e
outras tendências incompatíveis” (JUNG, 2000, p.277).
Marina Warner discorre sobre o “material perturbador” (1999, p.303)
que detecta no conto, como a serialidade, comparando a personagem
título a Jack, o Estripador:
Enquanto a violência na vida das heroínas é considerada
adequada para crianças, o ogro metamorfoseouse na cultura popular para adultos tornando-se o
assassino em massa, o sequestrador, o serial killer:
um colecionador, como na novela de John Fowles, um
obsessivo, como Hannibal Lecter em O silêncio dos
inocentes. (1999, p. 304)

Em “Barba Azul”, esconde-se o rei Chariar de As mil e uma noites
(AGUIAR, 2007), assassino das esposas para não correr o risco de ser
traído, como acontecera com a primeira esposa. Apresenta-se, como
hipótese, a morte da primeira esposa de Barba Azul – quando ainda
não havia o quarto de horrores - ter ocorrido por causa da infidelidade,
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tal como em As mil e uma noites. O mito do Gênesis igualmente pode
ser lembrado, com a expulsão de Adão e Eva do paraíso pelo acesso
ao conhecimento. A linha tênue entre ignorância / ingenuidade e
conhecimento / sabedoria é tensionada nessas narrativas. Lembrando
Fernando Pessoa (1876, p.144), “A ciência // Pesa tanto e a vida é
tão breve!”, não há, porém, como abdicar da ciência num processo
de amadurecimento, como ocorre com a esposa de Barba Azul. O
conhecimento rasga os véus. Ver significa, no conto, tomar consciência
de algo assustador, apontando para o outro com quem se convive, cuja
índole se desconhece.
Histórias de Barba Azul reverberam em contos dos irmãos Grimm, em
recolhas portuguesas e brasileiras, como em narrativas contemporâneas
de Marina Colasanti e Angela Carter, como já tivemos ocasião de mostrar
(MICHELLI, 2016). Outra pergunta, porém, trazemos para esse texto: De
onde proviriam essas narrativas? Haveria uma possível remissão a um
único ponto, uma referência histórica?
Refletindo sobre essa possibilidade, Maria Tatar (2004) traz
informações sobre o Barba Azul de Perrault talvez se basear em fatos com
substrato histórico, difundindo as iniquidades de vários nobres, dentre os
quais ela cita Cunmar da Bretanha e Gilles de Rais. O primeiro, Cunmar,
o Amaldiçoado, decapitou sua mulher, Trifine, grávida; o segundo foi um
marechal da França enforcado em 1440 por ter assassinado centenas de
crianças. Na opinião de Tatar, porém, nenhum dos dois se apresenta como
modelos convincentes, defendendo que o Barba Azul francês deriva da
imaginação: “Esse aristocrata francês continua sendo uma construção da
fantasia coletiva, uma figura folclórica” (2004, p.146).
Para Marina Warner, a história bretã de Cunmar ou Conomor fornece
elementos mais próximos de uma possível conexão com a original. Cunmar,
o Maldito, é apresentado pela pesquisadora como uma figura histórica,
rei da Bretanha em meados do século VI. Triphine, filha de Guerech,
conde Vannes, casou-se com ele, que já havia assassinado suas esposas
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anteriores. Os fantasmas dessas mulheres alertaram a nova esposa de
que Conmar as matava tão logo engravidassem. Como Triphine estava
grávida, tentou fugir, mas foi decapitada por ele: “um santo da região –
Gildão, abade de Rhuys no século VI operou o milagre de reunir a cabeça
ao corpo da moça” (1999, p.295).
Em Nazira Salem (1970), encontram-se “teses históricas” para explicar
o tema do conto. A primeira referência é igualmente ao rei bretão Comorre,
que matara suas sete esposas; a última, Trifima, teria sido ressuscitada
por São Gilas, tornando-se santa. A segunda, a Gilles de Rais, marechal de
França e companheiro de Joana D’Arc, julgado e executado em Nantes,
em 1440, por haver degolado cerca de 300 crianças em sessões de magia.
A última, a Henrique VIII da Inglaterra, que se casou com seis mulheres e
condenou duas ao cadafalso. Salem cita ainda a versão de Anatole France,
registrada no livro As 7 mulheres de Barba Azul. Segundo o escritor, a
personagem do conto de Perrault refere-se a Bernard de Montragoux,
injustamente retratado como perverso. O nobre casara-se seis vezes,
tendo o matrimonio fracassado por diferentes razões, como a fuga da
primeira e da quinta esposas, o afogamento da segunda, anulação da
sexta união; a última, retratada como ambiciosa e interessada na fortuna
do marido, teria tramado seu assassinato com os irmãos e um amigo, com
quem se casara quando viúva.
Ainda sobre “Barba Azul”, Nelly Novaes Coelho (1991, p.95) considera
que a origem da história repousa na lenda do tesouro de Ixion, da
mitologia grega. Ixion, rei da Tessália, foi condenado ao Tártaro por
vários crimes cometidos, dentre eles a violação de Hera e o assassinato
da esposa, Dia. Ixion se casara com ela após lhe ter prometido grandes
presentes, mas, ao ser cobrado pela esposa, enraivecido, atirou-a numa
fossa cheia de carvões acesos. Nelly Novaes Coelho assinala a circulação
dos textos da Antiguidade a partir dos séculos XII e XIV a que se fundiram
outras narrativas de diversas procedências, justificando a divulgação e as
alterações sofridas pela história.
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Jesualdo Sosa identifica na personagem um aspecto presente em
muitos homens e interroga: “Quem é Barba Azul, senão ‘um desses novosricos que florescem à época de Luís XIV, mas cuja espécie cresceu e se
multiplicou prodigiosamente em nosso século?’” (1978, p.131).
Barba Azul remete ao marido abusivo, que não hesita em matar suas
esposas ao ser contrariado. O quarto proibido assemelha-se a uma cena
de terror, com os cadáveres das primeiras mulheres da personagem título
pendurados ao longo das paredes, todas invariavelmente degoladas por
ele, o chão coberto de sangue... O suspense marcado pela espera do
mesmo fim à nova esposa intensifica o clima de terror: as estratégias
propostas pela heroína com a finalidade de postergar a própria morte, a
ponto de evitá-la, intensificam o clima de medo na narrativa.
Poder-se-ia considerar “Barba Azul” um conto de fadas? De acordo com
Marina Warner, dificilmente se pode afirmar que a narrativa seja um conto
de fadas: “a única mágica destaca a chave fatal, que Perrault caracteriza
como Fée, com letra maiúscula, usando a palavra como adjetivo (enfeitiçada
ou encantada) pela única vez em sua obra” (1999, p.303).
Se a violência espanta nesse conto, ao vislumbrar as demais narrativas
de Perrault percebe-se que a crueldade igualmente está presente nelas:
Chapeuzinho e sua avó morrem devoradas pelo lobo, não há fada, nem
caçador na história que as auxiliem; Cinderela é explorada pela madrasta
e filhas, condenada ao borralho; o Pequeno Polegar e seus irmãos são
abandonados às feras na floresta devido à fome reinante na família; a Bela
Adormecida é condenada à morte, maldição atenuada para o sono de cem
anos, graças aos caprichos de uma fada que se sentiu preterida; Pele de
Asno, narrativa em versos, é intimada a se casar com o próprio pai e só
não o faz porque foge.
Tal como os demais contos de Perrault, os protocolos do gênero
contos de fadas estão presentes na história em pauta, como o começo
mítico do era uma vez, o desfecho com a garantia do final feliz e,
principalmente, a presença do maravilhoso pela existência da chave
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pequena, objeto mágico que denuncia a “traição” da esposa. Se a chave
mágica opera a favor do vilão, pode-se afirmar que o final feliz consagra
a esposa desobediente e curiosa, que se torna senhora de todas as
riquezas e sujeito de seu destino.
Por mais que a leitura de “Barba Azul” desperte estranheza e
independentemente de qual tenha sido a motivação inicial para o registro
de uma história que se aproxima de um enredo de terror, pode se garantir
que o conto permanece atraindo olhares e releituras. Talvez pudesse
salientar, em época de tantos feminicídios, a necessidade de “ver” melhor
o outro que encanta, mas é capaz igualmente de aniquilar.
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O conto de fadas em sala de aula: Barba Azul
A sala de aula é muitas vezes o primeiro ambiente em que a criança
entra em contato com a literatura, senão o único. Além de objeto do
aprendizado da leitura e da escrita, a literatura infantil permite múltiplas
aplicações que podem enriquecer o ambiente escolar, suscitando ao
leitor em formação um posicionamento de reflexão em relação ao mundo
em que vive. Tal processo pode ser apreendido através de uma leitura
prazerosa e instigante, viabilizado pelo agente de formação, o educador.
A literatura viabiliza ao leitor a experiência de ser exposto a novas
vivências que possibilitam aprofundar sua humanidade, levando a um
processo de educação emocional, afetiva e intuitiva. A literatura contribui
para essa aprendizagem, facultando a seu leitor viver vidas alheias
ao experimentar dramas e situações que envolvem personagens em
uma intriga, às vezes exercendo a empatia e a alteridade por meio do
exercício da leitura ficcional: “A literatura desenvolve em nós a quota de
humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos
para a natureza, a sociedade, o semelhante” (CANDIDO, 2011, p. 182).
Ao mergulhar no texto literário, o leitor tem a oportunidade de exercitar
novos olhares, descobrir outras perspectivas, podendo modificar sua
própria identidade a partir do alargamento consciencial. O texto literário
permite uma multiplicidade de análises e interpretações, de acordo com a
vivência de mundo do leitor.
As atividades com a literatura infantil em sala de aula são um exercício de
hermenêutica, à medida que levam o leitor a refletir sobre significações que
emergem do texto, não se restringindo apenas à compreensão do sentido
linear. Para a pesquisadora Regina Zilberman, “Preservar as relações entre
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a literatura e a escola, ou o uso do livro em sala de aula, decorre de ambas
compartilharem um aspecto em comum: a natureza formativa.” (2017, p.25).
Nem tudo que se escreve para criança, porém, é literatura, pois há
publicações que apenas cumprem a função de livro, produto destinado
ao público infantil e juvenil cujo compromisso é pautado por exigências
exteriores, como o mercado editorial e escolar, o vínculo com a transmissão
de valores e conhecimentos, a necessidade de entretenimento do
livro-brinquedo para a criança. Como escreveu Bartolomeu Campos de
Queirós, “Há livro que ‘ensina’, ou melhor, determina a sina do sujeito.
Há livro que concorre para o sujeito reinventar o seu destino.” (2005, p.
171). A literatura amplia a consciência de mundo do leitor porque não
lhe oferece respostas prontas; a linguagem metafórica, plurissignificativa,
característica da literatura, promove a reflexão e o estranhamento,
desalojando o leitor de paradigmas consolidados. Como afirmou Cecília
Meireles, “A Literatura não é, como tantos supõem, um passatempo. É
uma nutrição.” (1979, p. 32) e acrescentamos que, se o alimento nutre o
corpo, a literatura nutre a alma.
Por que contos de fadas na sala de aula?
Num momento em que o maravilhoso parece ameaçar a racionalidade
e o estabelecido, com suas fadas, bruxas, ogros, dragões e outras figuras,
tanto benéficas quanto maléficas, abolir a leitura de contos de fadas
significa corroborar a censura do “sim”, ainda que hoje já percebamos a
ditadura do “não”, impondo restrições e leituras unívocas que rapidamente
se espalham, qual uma epidemia, pelas redes sociais:
num regime democrático as tentativas de silenciar o
outro geralmente se apresentam de maneira camuflada
e sutil, e necessitamos estar muito atentos. Esta censura
do SIM não proíbe, mas impõe um único tipo de cultura,
geralmente a cultura de massa, que tem por objetivo
apenas multiplicar o consumo – e geralmente atinge sua
meta. Assim se nega espaço à literatura e às obras que
levem à reflexão. (MACHADO, 2001, p.87)
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É por meio do conto de fadas que o leitor se depara com questões
formadoras do caráter humano. Ao pedir que lhe contem a mesma
história inúmeras vezes, a criança está em processo de auto análise,
avaliando fatos e possibilidades, testando soluções, saídas, formulando
formas de lidar com aquelas situações na vida real. Não estamos livres de
fatalidades, dificuldades, não podemos viver em uma bolha nem colocar
nossas crianças em uma. O conto de fadas é um meio muito mais seguro
de se aprender sobre questões difíceis da vida humana, para quando o
leitor for lidar com elas na vida real.
Os contos de fadas são analisados hoje sob a luz de diversas áreas
do conhecimento, como a psicanálise, a psicologia analítica, a história e
a filosofia, o que nos permite ter uma ampla visão de sua importância e
recepção em uma série de momentos históricos e entre públicos diversos.
Graças a esses estudos, sabemos hoje que “os textos da tradição oral da
Idade Média operavam sobre os ouvintes de modo similar ao que atuam
sobre nossas crianças, embora não tivessem notícia do inconsciente
freudiano.” (YUNES; PONDÉ, 1988, p.71). O conto de fadas se renova a
cada geração, sem perder sua principal essência, a de envolver o leitor em
questões universais, pertinentes a toda a humanidade.
Há muito que o psicanalista Bruno Bettelheim atentou para o fato de
os contos de fadas permitirem à criança elaborar seus medos internos.
Vindos de épocas muito remotas, viajando pela oralidade, essas narrativas
abordam questões que continuam sendo essenciais na vivência humana,
como inveja, rivalidade fraterna, ciúme, egoísmo, abandono, rejeição,
fome, exploração infantil etc. Bettelheim destaca como os contos ajudam
as crianças a superarem essas e outras problemáticas:
Esta é exatamente a mensagem que os contos de fada
transmitem à criança de forma múltipla: que uma luta
contra as dificuldades graves na vida é inevitável, é
parte intrínseca da existência humana - mas que se a
pessoa não se intimida mas se defronta de modo firme
com as opressões inesperadas e muitas vezes injustas,
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ela dominará todos os obstáculos e, ao fim, emergirá
vitoriosa. (1980, p.14)

O psiquiatra Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica,
esclarece que “Nos mitos e contos de fada, como no sonho, a alma fala de
si mesma e os arquétipos se revelam em sua combinação natural, como
‘formação, transformação, eterna recriação do sentido eterno’” (2007,
p.214). A psiquiatra brasileira junguiana, Nise da Silveira, ao tratar dos
contos de fadas em sua obra Jung, vida e obra, ratifica a visão de seu
mestre e assevera que:
Os contos de fadas, do mesmo modo que os sonhos,
são representações de acontecimentos psíquicos. Mas
enquanto os sonhos apresentam-se sobrecarregados de
fatos de natureza pessoal, os contos de fadas encenam
os dramas da alma com materiais pertencentes em
comum a todos os homens. (1976, p.119)

Citando Jung, a estudiosa acrescenta ainda: “Mitos e contos de fadas dão
expressão a processos inconscientes e sua narração provoca revitalização
desses processos, restabelecendo assim a conexão entre consciente e
inconsciente” (Jung, Apud SILVEIRA, 1976, p.17).
Quanto ao importante papel que o conto de fadas tem a cumprir no
mundo da Educação, a pesquisadora Nelly Novaes Coelho ressalta que
tais textos são “autênticas fontes de conhecimento do homem e de seu
lugar no mundo” (2003, p.17). Para ela, o ser humano se desenvolve
de maneira integral por meio de uma consciência cultural e coletiva. A
literatura é a manifestação de arte mais importante para divulgar esses
valores culturais que regem uma civilização.
o mundo dos contos de fadas ou da literatura maravilhosa
dos mitos, arquétipos e símbolos, [...] surgindo na origem
dos tempos, transformou em linguagem as ‘mil faces’ da
Aventura Humana e a eternizou no tempo. Aí está o valor
substancial da Literatura como criação: sua matéria-prima
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é a existência humana e o seu meio transmissor é a palavra,
a linguagem – exatamente o meio do qual tudo no mundo
necessita para ser nomeado e existir verdadeiramente para
todos os homens. (COELHO, 2003, 121-122).

Poderíamos continuar apresentando muitos outros pesquisadores
que assinalam a importância desse tipo de texto, aurores oriundos de
diferentes esferas do conhecimento, mas não é esse o objetivo desta
sessão. Prossigamos, pois, passemos às características que definem os
contos de fadas como um gênero textual.
A expressão “conto de fadas” caracteriza um tipo de narrativa
com especificidades próprias, via de regra regidas pela presença do
maravilhoso: emergem, nos contos, eventos e seres sobrenaturais
distantes da realidade extratextual cotidiana, fora de toda atualidade,
cuja presença não causa estranhamento. Fadas, ogros, dragões, objetos
mágicos, ações que ferem a lógica do mundo comum, animais que falam,
metamorfoses e encantamentos fazem parte desse cenário caracterizado
pelo maravilhoso.
Resumindo as características do conto de fadas, destacam-se alguns
pontos:
a) narrativas originalmente recolhidas da oralidade, presumindo certa
antiguidade e o anonimato oral da fonte primeira;
b) presença do maravilhoso, o que implica a aceitação tácita de
fenômenos naturais envolvendo diferentes aspectos narrativos, como,
na esteira do historiador Jacques Le Goff (2010, p.27-30), personagens
sobrenaturais caracterizados, geralmente, por seres humanos e
antropomórficos, animais ‘reais’ (um lobo que fala) ou imaginários
(dragões, unicórnios); ações ligadas à eventos também sobrenaturais,
destacando-se a metamorfose; espaços impregnados de magia, em que
são constantes florestas encantadas, castelos e casas mal-assombradas;
o tempo mítico expresso por sua antiguidade e indeterminação, presente
em muitas narrativas pelo “Era uma vez...”.
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c) estrutura mais ou menos linear do enredo;
d) repetição de episódios em uma narrativa, o que é bastante
recorrente nos contos da tradição;
e) o (quase sempre) desenlace feliz da história, ao lado de uma relação
nem sempre lógica entre os acontecimentos e o desfecho às vezes abrupto;
f) fórmulas de início (geralmente os verbos ser ou haver, empregados
no pretérito imperfeito) e de encerramento (desfecho decorrente da
própria história, como casaram-se e viveram felizes para sempre, ou
exibindo um acréscimo em que geralmente o narrador intervém, como
no conto “A Princesa de Bambuluá”, de Câmara Cascudo: “Eu estava lá e vi
tudo e trouxe um boião de doce mas na ladeira do Escorrega escorreguei,
caí e quebrou-se tudo...” (2004, p.39).
g) distinção, nem sempre clara, entre o bem e o mal, o que relativiza
as concepções morais atribuídas de forma tão determinante à constituição
dos contos da tradição.
Feito esse preâmbulo, atentamos para o fato de que, como evidenciou
o pesquisador Roland Barthes, a literatura assume muitos saberes. Em um
mesmo texto literário, podemos nos deparar com elementos constituintes
do saber histórico, social, botânico, matemático, enfim, uma multiplicidade
de saberes que já permeia naturalmente o ambiente escolar. E, dessa forma,
“a literatura faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles: ela
lhes dá um lugar indireto, e esse indireto é precioso.” (BARTHES, 2002,
p.18). Sendo assim, consideramos que a escola é um espaço de elencar
novas ideias por excelência, é nela que o aluno toma conhecimento do
mundo em que vive, exercitando caminhos, entre erros e acertos, que virão
a formar sua personalidade, e o próprio caráter; é por meio da fantasia que
a criança vivencia todas as possíveis versões de soluções para sua própria
realidade e, com isso, consegue inferir valores e tornar-se um ser dotado de
decisões próprias. Sendo assim, qualquer atividade em sala de aula exige
um planejamento em que o professor pense ações a serem desenvolvidas
antes, durante e após a atividade foco.
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Para despertar, nos alunos, o interesse pela leitura de uma narrativa,
qualquer que seja, é importante que o professor “cuide da história”, o
que implica selecionar e preparar o texto, verificando sua adequação
(temática, linguística) à turma e às políticas educacionais da escola,
bem como despertar a curiosidade dos alunos, criando suspense sobre
a história a ser trabalhada. A literatura infantil se utiliza de elementos
lúdicos para que o pequeno leitor reflita sobre as mais diversas questões
e consiga interpretar melhor o mundo que o rodeia. Esses elementos
constituem excelente matéria prima a ser usada em sala de aula para
envolver os alunos com o tema tratado na história em questão. Tais ações
não são garantia de sucesso, mas a ausência de um bom planejamento
conduz, mais facilmente, à frustração. Alguns professores preparam
ainda uma ambiência adequada à história, (des)organizando o espaço
físico convencional com elementos que provocam o “entrando no clima”,
quer seja a floresta de Chapeuzinho Vermelho ou do Pequeno Polegar, o
castelo da Bela Adormecida, ou mesmo o gabinete secreto de Barba Azul,
que parece pertencer a um filme de terror.
O desenvolvimento da atividade propriamente dita deve significar
uma aventura pelo mundo da ficção, uma viagem de descoberta por meio
da leitura oral ou silenciosa, de perguntas instigantes que auxiliem o
aluno na construção dos sentidos propiciados pelo texto. Aqui se interpõe
uma questão que perpassa as discussões entre literatura e o ensino e diz
respeito à função do professor em relação ao texto literário: ensinar ou
mediar a leitura? O professor e pesquisador Rildo Cosson, após analisar
uma ação e outra, oferece-nos uma visão aglutinadora do que há de
melhor em cada posição, enfatizando que
não se pode negar ao professor o lugar de conhecimento,
planejamento e execução do ensinar que é próprio de
sua atuação. Assim como que não se pode advogar um
ensino que ignore a condição de sujeito do aluno e o
processo de interação que é o ensinar e o aprender na
sala de aula. (2015, p.269)
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Após a leitura, abre-se o espaço ao leitor interagir racional e
emocionalmente com a história lida: avaliar o que mais gostou, modificar
o enredo ou personagens, propor novos finais, criar diálogos, dramatizar
partes da obra ou toda ela, construir maquetes e cenário, desenvolver
relatos orais ou fixados em mural (como forma de propaganda), comparar
com filmes, buscar hipertextos na internet...
Destacamos aqui as sugestões do professor e pesquisador José
Nicolau Gregorin Filho, no livro Literatura infantil: múltiplas linguagens
na formação dos leitores, especialmente no capítulo dedicado à sala de
aula, cuja viagem guiada pelo docente deve ter, como ponto de partida
e de chegada, “o universo da literatura” (2009, p.78). Dentre as variadas
sugestões de atividades elencadas por Gregorin Filho, há:
1. Quebra-cabeça: as peças são partes da estrutura textual da
narrativa, cabendo ao aluno recompor o texto original – ou, quem sabe,
criar um novo texto com algumas partes;
2. Oficinas de arte, dramatização e expressão corporal, envolvendo
um trabalho multidisciplinar;
3. Literatura na rede: tem por objetivo estimular o acesso a páginas
de bons escritores cujas obras já se encontram na internet;
4. A hora da novela: leitura de um livro em capítulos ao longo da semana;
5. Propaganda de livro: oferece à criança um momento de se expressar
livremente sobre a obra que leu.
A obra Gramática da fantasia, do escritor Gianni Rodari, é um convite
a acionar a criatividade, oferecendo múltiplas possibilidades de trabalho
com os contos de fadas e com produção de textos em sala de aula. A título
de exemplificação, destacamos:
1. Errando as histórias:
– Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho
Amarelo.
– Não, Vermelho!
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– Ah, sim. Vermelho. Então o seu pai a chamou e ...
– Não, não foi o seu pai, foi a sua mãe.” (1982, p.51)

A narrativa de Gianni Rodari, Uma história atrapalhada, exemplifica
a estratégia do erro criativo: “Com nuanças de muito humor, o avô conta
a história de Chapeuzinho, mas erra a cor do chapéu, o animal, o objetivo
de a menina sair de casa, sendo corrigido pela neta; ao final, revela-se o
móvel dessa atitude.” (MICHELLI, 2017, p.4963).
Em O Barba Azul, poderíamos narrar a história – ou sugerir a criação
de uma - com a barba de outra cor, a troca da personagem mais nova pela
filha mais velha, mais madura e esperta....
2. Introdução de um elemento novo em uma série que sugere uma
história já conhecida: Barba Azul, esposa, castelo, chave, dragão. Para
Rodari, “os professores, ou outros autores do experimento, medem com
este jogo-exercício a capacidade das crianças de reagir a um elemento
novo” (1982, p.53).
3. Fábulas ao contrário: Rodari propõe uma “reviravolta do tema
fabulístico”: “Chapeuzinho Vermelho é má e o lobo é bom.” (1982, p.55);
“Cinderela é tão ruim que leva sua paciente madrasta ao desespero, além
de roubar os noivos de suas filhas...” (1982, p.55), Barba Azul é um homem
de boa índole, sempre ludibriado pelas esposas, que o abandonam; Barba
Azul é um serial killer, denunciado publicamente por sua nova esposa,
muito inteligente e perpicaz.
4. O que acontece depois: sugere a proposta de continuar a história,
com base no conhecimento de personagens e trama principal. O fantástico
mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira, apresenta Branca de Neve e
Cinderela, entre outras princesas, completando bodas de prata. O que
aconteceu à esposa de Barba Azul em seu novo casamento?
5. Salada de histórias: “Chapeuzinho Vermelho encontra o pequeno
Polegar e seus irmãos no bosque; suas aventuras se misturam” (1982, p.58).
Na obra Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, as personagens do
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Sítio promovem uma festa cujos convidados, dentre outros, são Cinderela,
Branca de Neve, Pequeno Polegar, Capinha Vermelha, Gato de Botas.
Pode-se propor a criação de uma nova história com a heroína recebendo
a visita de algumas personagens dos contos de fadas, que a auxiliam a
vencer o Barba Azul, ou simplesmente sugerir o encontro, deixando o
desenrolar da história aos ouvintes ou leitores.
6. Histórias em “chave obrigatória”: introdução de uma chave –
como tempo e/ou espaço –, obrigando a modular a história antiga com a
inserção das mudanças sugeridas, por exemplo, O conto “Barba Azul” no
Rio de Janeiro, ano de 2050.
O livro Nove Chapeuzinhos, de Flavio de Souza,
representa cabalmente a estratégia de Rodari,
ambientando os contos em espaços e tempos que
se desdobram desde o período Cretáceo, em que
Chapeuzinho é um dinossauro, passando por lugares
como Índia, Grécia, Inglaterra, Brasil (Minas Gerais), ao
longo de vários momentos históricos da humanidade,
até chegar ao ano de 3006, em pleno espaço sideral.
(MICHELLI, 2017, p.4966)

7. Histórias para rir: inserção de uma personagem banal em um
contexto extraordinário ou, ao contrário, uma personagem extraordinária
em um contexto banal; histórias criadas a partir do aproveitamento de um
erro ou de metáforas de linguagem (como vemos no início de O menino
maluquinho, de Ziraldo).
Como podemos ver, de acordo com as atividades aqui elencadas, o
que não faltam são sugestões de especialistas para que o processo de
leitura em sala de aula se torne eficaz e prazeroso. Cabe ao educador
buscar os meios que mais se adaptam à sua turma e à proposta pedagógica
da escola.
Concluímos que a literatura infantil tem um caráter formador, tanto
no que diz respeito ao alargamento de horizontes do indivíduo, como no
desenvolvimento de uma criticidade do leitor, o que ultrapassa o viés
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meramente pedagógico, doutrinário e aponta para a “aquisição de uma
consciência de significação” (ESTÉS, 2005, p.17). Por essa perspectiva, “A
literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno
de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da
palavra” (COELHO, 2000, p.27). Esses elementos fazem da literatura
infantil o cenário ideal para que a criança espelhe nela seus sonhos e
dúvidas de infância e para que, pouco a pouco, construa em si mesma as
bases sólidas de um indivíduo crítico. Assim, como destacou Rildo Cosson,
é por meio da literatura que descobrimos a forma de nos expressar para o
mundo. Isso se dá porque “no exercício da literatura, podemos ser outros,
podemos viver como os outros, podemos romper os limites do tempo
e do espaço de nossa experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos”
(2018, p.17).
Finalizamos com um fragmento de Ana Maria Machado:
Todo cidadão tem o direito de ter acesso à literatura
e de descobrir como partilhar de uma herança
humana comum. Prazer de ler não significa apenas
achar uma história divertida ou seguir as peripécias
de um enredo empolgante e fácil – além dos prazeres
sensoriais que compartimos com outras espécies,
existe um prazer puramente humano, o de pensar, de
decifrar, argumentar, raciocinar, contestar, enfim: unir
e confrontar ideias diversas. E a literatura é uma das
melhores maneiras de nos encaminhar a esse território
de requintados prazeres. Uma democracia não é digna
desse nome se não conseguir proporcionar a todos o
acesso à leitura de literatura. (2001, p.123)
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No século XVII a literatura infantil ocidental tomou a forma escrita
por meio de Charles Perrault, escritor francês nascido em 12 de janeiro de
1828, em Paris, vindo a falecer na mesma cidade, em 16 de maio de 1703.
Ele é reverenciado como um dos primeiros escritores dos contos de fadas.
Perrault escreveu, inicialmente, contos em verso, reunidos na
publicação de 1695, com prefácio assinado pelo próprio autor: “A Paciência
de Grisélidis” (ou “Griselda”), “Pele de Asno” e “Os Desejos Ridículos”. As
narrativas em prosa vieram à luz, em 1697, na obra intitulada Histórias ou
contos dos tempos passados, com moralidade (Histoires ou contes du temps
passe, avec les moralités). Da obra, fazem parte narrativas que hoje, mais
do que integrar o cânone, pertencem à humanidade: “A Bela Adormecida
do Bosque”, “Chapeuzinho Vermelho”, “Barba Azul”, “O Mestre Gato” (ou
“O Gato de Botas”), “As Fadas”, “Cinderela” (ou “A Gata Borralheira”),
“Riquet, o Topetudo” (ou “Henrique do Topete”) e “O Pequeno Polegar”.
O subtítulo Contos da Mamãe Gansa (Contes de Ma Mère l’Oye) sugere
a Mamãe Gansa, personagem existente em antigos contos populares,
narrando histórias para seus filhotes. A imagem que se vê na gravura do
frontispício, porém, é a de uma senhora tecendo frente à lareira com três
crianças ao redor, evidenciando a associação do ato de contar histórias
tanto à figura feminina e suas funções (fiar), quanto à lareira, local
propício à atividade por ser o mais aquecido da casa, tal como em tempos
outros a narração de histórias acontecia ao redor da fogueira, contadas
para adultos e crianças: na Europa, os contos de fadas “costumavam ser a
forma principal de entretenimento para as populações agrícolas na época
do inverno”, tornando-se “uma espécie de ocupação espiritual essencial”
(VON FRANZ, 1990, p.120). O frontispício da edição de 1862, ilustrado
por Gustave Doré, apresenta a imagem de uma senhora idosa lendo o
livro para crianças a seu redor, evidenciando que a narração de histórias
é substituída pela leitura.
Histórias até então mantidas pela transmissão oral foram registradas
por Perrault no contato com contadores advindos das classes populares:
“sua principal fonte, provavelmente, era a babá do filho”, ainda que retocasse

142

COLEÇÃO

Charles Perrault
as histórias para atender “ao gosto dos sofisticados frequentadores dos
salões” parisienses (DARNTON, 1986, p.24). Inquestionável é o valor
artístico desse poeta da burguesia francesa do século XVII, articulando
jogos de linguagem, construídos por meio da fantasia e do maravilhoso
e de um narrador interveniente, por vezes irônico. Ao registro, por
escrito, das histórias ouvidas, provavelmente desde a infância, seguiu-se
a artesania literária do escritor, numa obra inicialmente atribuída a Pierre
Darmancour, filho caçula de Perrault.
Em 1695, um manuscrito luxuosamente encadernado, com apenas
cinco dos contos que compuseram a publicação de 1697, foi dedicado
à sobrinha do rei Luís XIV, o “Rei Sol”, dedicatória assinada por Pierre
Darmancour, com então dezessete anos. Cria-se certa polêmica, não
totalmente esclarecida, quanto à autoria da obra: se por um lado os
contemporâneos de Perrault viram a maestria do acadêmico e escritor
nos contos, a crítica atual abre espaço para o reconhecimento de uma
possível parceria entre pai e filho, posição defendida por Marc Soriano em
denso estudo sobre a obra.
Charles Perrault ganhou notoriedade no meio literário da corte
francesa de Luís XIV, momento em que se consagravam os romances
conhecidos como “preciosos”, lidos nas reuniões promovidas pelas
“preciosas”, que Perrault frequentava, a despeito da crítica a elas dirigidas
por outros intelectuais da época. As preciosas eram grandes damas cultas
que propiciavam, em seus salões, discussões acerca da literatura e dos
direitos femininos. Os “caudalosos romances preciosos” caracterizavamse pela “aventura sentimental” e pelo “heroísmo da paixão” (COELHO,
1991, p.106), tendo como eixo o amor e a mulher, produção literária que
“estava mais perto da ‘desordem’ do pensamento popular do que da
‘ordem’ clássica” (COELHO, 1991, p.87).
Homem da corte, considerado um genuíno burguês parisiense,
intelectual ativo e poeta da Academia Francesa, Perrault participou da
Querela dos Antigos e Modernos, assumindo a posição de moderno, o
que significou rejeitar os modelos clássicos da Antiguidade greco-romana,
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valorizar a ciência e a razão, defender a cultura francesa e o maravilhoso
cristão em substituição à mitologia pagã. A publicação dos contos, oriundos
da oralidade, evidencia a ligação do escritor com a posição ideológica por
ele defendida na Querela, valorizando e registrando, para todo o sempre,
narrativas de origem popular.
Pela escrita de Charles Perrault, foram legadas, à posteridade,
histórias que ainda hoje são lidas, narradas, filmadas, ilustradas em
quadrinhos ou apenas em imagens, especialmente recriadas por meio de
novas leituras e apropriações, também em variados suportes. São histórias
que passeiam pela nossa memória e imaginação, herança cultural de toda
a humanidade. Histórias que consagraram o gênero contos de fadas e
ainda hoje transcendem tempos e espaços habitando corações de todas
as idades.
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