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História é tanto objeto da atenção analítica quanto um método de 
análise. Vista em conjunto desses dois ângulos, ela oferece um modo 
de compreensão e uma contribuição ao processo através do qual 
gênero é produzido (SCOTT, 1994, p.13-14).  

 
O fato histórico não pode ser considerado como definindo uma 
verdade eterna; traduz apenas uma situação, que se manifesta 
precisamente como histórica porque está mudando (BEAUVOIR, 
1967, p.482). 

  



 

 
 

RESUMO 
 

A telessérie americana Once Upon a Time (2011) aborda, em suas narrativas, os contos de 
fadas e contos maravilhosos, que constituem o folclore mundial e são mostrados sob novo 
enfoque. De acordo com seus criadores, Adam Horowitz e Edward, Once Upon a Time tem o 
objetivo de preencher as lacunas deixadas na composição das histórias clássicas da literatura, 
as quais incitavam dúvidas ao público leitor/ouvinte (VALENZUELA, 2016). Tendo em vista tal 
questão, essa tese tem por objetivo analisar a figuração da personagem Regina  em contexto 
familiar e social, tendo por recorte os episódios indicados a seguir.  Para isso, observar-se-á 
o surgimento das famílias e a cultura patriarcal inserida em sua constituição; comparar-se-á a 
atuação da rainha quanto à questão de gênero em diferentes obras literárias de Branca de 
Neve, como Branca de Neve (1812) e a primeira adaptação de Branca de Neve e os sete 
anões (1819), dos irmãos Grimm, bem como, a animação televisiva referente à obra literária, 
Branca de Neve e os sete anões (1937) e duas obras cinematográficas mais recentes, Snow 
White (2001) e Mirror, mirror (2012). Em Once Upon a Time, oito episódios foram escolhidos, 
constantes em diferentes temporadas, tais como: O piloto da série; na primeira temporada, os 
episódios The Stable Boy (O Homem do Estábulo - E18), Fruit of the Poisonous Tree (O fruto 
da árvore venenosa - E11), The Heart Is a Lonely Hunter (O coração é um caçador solitário – 
E7) e An Apple Red as Blood (Uma maçã vermelha como o sangue – E21); na quarta 
temporada, Mother (Mãe), episódio 21; na terceira temporada, Save Henry (Salvar Henry), o 
episódio 9 e, na quinta Temporada, Only you (Somente você), episódio 22. Para que o leitor 
perceba a narrativa em sequência lógica, a ordem das temporadas, bem como seus 
respectivos episódios foram dispostos em diferente ordem, comparada à apresentada na 
telessérie. Na sequencialidade proposta para a análise, abordar-se-ão o contexto familiar, a 
trajetória de vida e escolhas da personagem, enquanto mulher, atuante de velhos e novos 
tempos. A referida personagem é madrasta de Branca de Neve. Revisitando os contos Branca 
de Neve, dos irmãos Grimm (1812, 1819), bem como filmes que abordam a referida narrativa 
e a telessérie, observar-se-ão as possíveis mudanças na atuação da personagem rainha junto 
à enteada, em um período temporal correspondente a dois séculos. Na telessérie, Regina é 
símbolo da mulher protagonista de novos tempos. Independente, prefeita da cidade de 
Storybrooke, mãe adotiva. De outro modo, faz-se necessário investigar se, por trás da 
representação de uma nova Rainha Má, os preceitos patriarcais são cultuados ou abolidos 
pela personagem na telessérie. A partir dessa problemática, o mito feminino será revisitado 
com base na crítica feminista. Com Simone de Beauvoir (1967, 1970), discutir-se-á a 
solidificação da cultura estruturante do patriarcado, por meio da educação familiar, sobretudo. 
Na família, aprende-se o papel social destinado à mulher. Com Betty Friedan (1971) dialoga-
se quanto à construção do mito feminino no imaginário social, bem como as consequências 
desse processo de estereotipação da anulação da personalidade feminina. Com Judith Butler 
(2003), problematiza-se a construção de gênero, não como fator determinante de identidade, 
mas como um ato performativo. Com Rita Terezinha Schmidt (2012) observa-se que práticas 
e discursos separam homens e mulheres em categorias identitárias, em expressões binômias, 
baseadas na manifestação de corpos sexuados. Com Joan Scott (2002), apreende-se que 
gênero, enquanto categoria de análise, atende relações de gênero como relações de poder, 
constituindo-se como processo histórico, cultural e social, ratificado durante milênios pelo 
sistema patriarcal. Como hipótese, observa-se que, de forma voluntária ou involuntária, a 
figura feminina é apresentada ratificando os preceitos sociais estabelecidos pelo 
patriarcalismo, figurando como mãe e esposa, funções associadas ao mito feminino, 
independentemente de época.  
 
Palavras-chave: Once Upon a Time; personagem Regina/Rainha Má; instituições familiar e 
social; mito feminino; crítica literária feminista. 
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ABSTRACT 
 

 
The American tele series Once Upon a Time (2011) addresses, in their narratives, fairy tales 
and wonderful tales, which constitute world folklore and They are shown under a new focus. 
According to the creators of this entertainment, Adam Horowitz and Edward Kitsis, Once Upon 
a Time aims to fill the gaps left in the composition of the classic stories of literature, which 
raised doubts in the reader/listener public. In the chosen episodes, the figuration of the 
character Regina will be analyzed in a family context. For this, the emergence of families and 
the patriarchal culture inserted in its constitution will be observed; the queen's performance on 
gender issues will be compared in different literary works of Snow White, such Snow White 
(1812) and the first adaptation of Snow White and the Seven Dwarfs (1819), from the Grimm 
brothers, as well as the television animation referring to the literary work, Snow White and the 
Seven Dwarfs (1937) and two more recent cinematographic works, Snow White (2001) and 
Mirror, Mirror (2012).In Once Upon a Time, eight episodes were chosen, constant in different 
seasons, such as: the series pilot; in the first season, the episodes The Stable Boy (E18), Fruit 
of the Poisonous Tree (E11), The Heart Is a Lonely Hunter (E7) and An Apple Red as Blood 
(E21); in the fourth season, Mother (E21); in the third season, Save Henry (E9) and, in the fifth 
season, Only you (E22). In order for the reader to understand the narrative in a logical 
sequence, the order of the seasons, as well as their respective episodes, were arranged in a 
different order, compared to the one presented in the tele series. In the sequence proposed 
for the analysis, the family context, the life trajectory and the character's choices, as a woman, 
active of old and new times will be addressed.Said character is Snow White’s stepmother. 
Revisiting the Snow White tales, by the Grimm brothers (1812, 1819), as well as films that 
address the aforementioned narrative and the tele series, we will observe the possible changes 
in the queen character’s performance with her stepdaughter, in a time period corresponding 
to two centuries ago. In the tele series, Regina is a symbol of the leading woman of new times. 
Independent, Mayor of Storybrooke City, an adoptive mother. Otherwise, it is necessary to 
investigate whether, behind the representation of a new Evil Queen, patriarchal precepts are 
worshiped or abolished by the character in the tele series. Based on this issue, the female 
myth will be revisited based on feminist criticism. With Simone de Beauvoir (1967, 1970), the 
solidification of the structuring culture of patriarchy will be discussed, mainly through family 
education. In the family, the social role assigned to women is learned. With Betty Friedan 
(1971) there is a dialogue about the construction of the female myth in the social imaginary, 
as well as the consequences of this process of stereotyping the annulment of the female 
personality. With Judith Butler (2003), the construction of gender is problematized, not as a 
determining factor of identity, but as a performative act. With Rita Terezinha Schmidt (2012), 
it is observed that practices and discourses separate men and women into categories of 
identity, in binomial expressions, based on the manifestation of sexed bodies. With Joan Scott 
(2002), it is understood that gender, as a category of analysis, serves gender relations as 
power relations, constituting a historical, cultural and social process, ratified for millennia by 
the patriarchal system. As a hypothesis, it is observed that, voluntarily or involuntarily, the 
female figure is presented ratifying the social precepts established by the patriarchy, appearing 
as a mother and a wife, functions associated with the female myth, regardless of time. 
 

Keywords: character Regina/Evil Queen; family and social institutions; female myth; feminist 

literary criticism. 
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1 INTRODUÇÃO 

As narrativas acompanham a evolução humana. Nesse percurso temporal, os 

contos de fadas foram e continuam sendo formas de entretenimento, 

independentemente da época. Com a evolução humana, as histórias orais ampliaram-

se em novas fontes de acesso, como obras literárias, cinematográficas, telesséries. 

Escolhida como corpus da tese que se apresenta, Once Upon a Time é uma telessérie 

que apresenta os contos de fadas do tempo de “era uma vez”, bem como a releitura 

dos mesmos.  

A referida série apresentou sete temporadas e foi exibida no Brasil, inicialmente, 

pela Sony Television e, posteriormente, pelas plataformas de streaming Netflix até 

2020 e, a partir de 2021, pela Disney +. Dentre as temporadas, oito episódios foram 

escolhidos, visando analisara figuração da personagem Regina em contexto familiar. 

Para isso, observar-se-á o surgimento das famílias e a cultura patriarcal inserida em 

sua constituição; comparar-se-á a atuação da rainha quanto à questão de gênero em 

diferentes obras literárias de Branca de Neve, como Branca de Neve (1812) e a 

primeira adaptação de Branca de Neve e os sete anões (1819), dos irmãos Grimm, 

bem como, a animação televisiva referente à obra literária, Branca de Neve e os sete 

anões (1937) e duas obras cinematográficas mais recentes, Snow White (2001) e 

Mirror, mirror (2012). Em Once Upon a Time, os episódios escolhidos, constantes em 

diferentes temporadas, foram: O piloto da série; na primeira temporada, os episódios 

The Stable Boy (O Homem do Estábulo - E18), Fruit of the Poisonous Tree (O fruto 

da árvore venenosa - E11), The Heart Is a Lonely Hunter (O coração é um caçador 

solitário – E7) e An Apple Red as Blood (Uma maçã vermelha como o sangue – E21); 

na quarta temporada, Mother (Mãe), episódio 21; na terceira temporada, Save Henry 

(Salvar Henry), o episódio 9 e, na quinta Temporada, Only you (Somente você), 

episódio 22. 

É fato de que as fontes de acesso dos contos de fadas ampliaram-se, bem como 

difundiram-se em vários gêneros, como do literário para a propaganda. Sabedora de 

que os contos de encantamento pertencem ao imaginário da coletividade, não raro, a 

mídia utiliza-se dessas histórias para incutir concepções de cunho ideológico, 

associando papéis sociais a espaços de atuação para os gêneros.  

https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/The_Heart_Is_a_Lonely_Hunter
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Como exemplificação, é pertinente citar o comercial propagado pela Sky, 

intitulado Sky: contos de fadas – a bruxa1. Nessa propaganda, o conto Branca de 

Neve revestiu-se de contemporaneidade, mas é notório o determinismo do espaço 

restrito ocupado pela mulher. Veiculado pela televisão em canal aberto, com duração 

de trinta segundos, o anúncio apresenta, predominantemente, elementos que 

remetem à versão da narrativa registrada pelos irmãos Grimm, bem como a outras 

narrativas de fadas. 

A garota propaganda da campanha de TV é a modelo Gisele Bündchen, que 

figura como princesa. Nesse comercial, mostra-se, inicialmente, o exterior de um 

castelo medieval e uma bruxa, que aparece em uma janela pertencente à cozinha do 

mesmo. No ambiente, há uma mulher usando vestido de princesa vermelho, 

mostrando-se bastante sensual, com parte dos seios à mostra e a cintura bem 

marcada. 

A mulher vestida para uma festa majestosa, usa brincos e colar. No entanto, 

assim mostra-se vestida no interior da cozinha do castelo, muito atarefada, 

preparando alimentos. Esta mulher-princesa é Gisele Bünchen. A bruxa é uma 

senhora de cabelos brancos, vestida com uma capa preta com capuz, não denotando 

vaidades com a aparência física.  

Interessante é que a bruxa aparece na janela do ambiente onde se encontra a 

princesa. A chegada da velha senhora é certeira no lugar onde a mulher é 

predestinada, milenarmente, a se confinar. Como nos contos, a bruxa mostra-se muito 

simpática, com sorriso constante nos lábios e enseja algo. 

Pela janela, a senhora idosa oferece um combo de TV por assinatura à princesa 

e ambas dialogam. A bruxa tenta vender o produto e Bünchen mostra as vantagens 

de já possuir um com qualidade superior ao oferecido, tanto que, no final da narrativa, 

a vendedora não dispõe de mais argumentos para a sua oferta e, assim, transforma-

se em um homem, vestindo terno e gravata, que irritado fala: “Droga! Vou ter que 

voltar a vender maçãs”. 

Ainda que o percurso temporal entre o conto de 1812, Branca de Neve, e o 

comercial citado represente mais de dois séculos, a questão de gênero é, 

constantemente, reafirmada pela mídia. Nos contos e na referida propaganda, o 

                                                           
1CONTOS DE FADA: BRUXA. Sky. YouTube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=pvVujAvkxJo. 
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espaço em que as mulheres se encontram coincide, dentro de casa, assumindo 

funções domésticas. Já, o homem, disfarçado de bruxa, encontra-se em ambiente 

externo e, ainda, tentando ludibriar a mulher, oferecendo um produto de pouca 

qualidade.  

Na luta por equidade entre os gêneros, surgiu o Movimento Feminista, no final 

do século XIX. Esse movimento dividiu-se em ondas, reivindicações preeminentes 

naquele contexto em que as mulheres viviam, relacionadas a questões de equidade 

e direitos sociais. Algumas mulheres tiveram importância fundamental para nortear o 

Movimento Feminista, como a francesa Simone de Beauvoir (1967, 1970), uma vez 

que suas obras embasam o estudo de gênero ainda na pós-modernidade. As 

estadunidenses Betty Friedan (1971) e Judith Butler (2003) apresentam, também, 

contribuições valiosas para o estudo de gênero. Evidentemente há muitas outras 

escritoras feministas, revisitadas na constituição desta pesquisa, no entanto, somente 

as citadas serão mencionadas em função de seus atrelamentos às fases ou ondas do 

Feminismo. 

À medida que o Movimento Feminista articulava-se, reivindicações eram 

concedidas, enquanto outras surgiam de acordo com o contexto histórico-social vivido 

pelas mulheres. Desse modo, cada onda feminista representa um momento histórico 

de efervescência militante e/ou acadêmica, em que pautas específicas e questões 

das mulheres se insurgiram e dominaram o debate naquele tempo. No entanto, as 

reivindicações, que representam cada época, estão diretamente interligadas a 

objetivos mais amplos, próprios de um movimento em constante evolução, o 

Feminismo. 

No final do século XIX até o momento atual, três principais ondas feministas 

constituíram a história da caminhada de luta da mulher. Menciona-se ainda, o 

surgimento da quarta onda na segunda década do século XXI. A primeira e a segunda 

serão abordadas de forma sucinta, observando-se que as reivindicações abordadas, 

nesses dois movimentos, relacionam-se mais intimamente à proposta da pesquisa. 

A primeira onda do Feminismo abarca o final do século XIX até as primeiras 

décadas do século XX. O Movimento Sufragista representa essa primeira fase. 

Estendeu-se por vários países democráticos do mundo, com o objetivo de organizar 

a luta das mulheres pelo direito ao sufrágio, o voto. Como pauta, constava o direito ao 

voto feminino, não somente no sentido de exercer a cidadania, escolhendo um 
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representante político, mas também de sê-lo, de ser votada. Essa demanda surgiu 

visando acelerar a igualdade social, pois, a igualdade jurídica dependia da igualdade 

política, e reivindicações como educação formal e direito a posses e ao divórcio 

estavam ligadas à luta pelo direito ao voto. 

A partir de um decreto datado de 1906, a Finlândia foi o primeiro país a garantir 

às mulheres o direito ao voto e, também, o de se candidatarem às eleições. Ao longo 

do século XX, outros países aderiram ao mesmo direito, especialmente nos pós-

guerras. Já o último país a efetivar o voto feminino foi a Arábia Saudita, em 2015. 

Conforme a historiadora Mônica Karawejczyk, “em 25 de outubro de 1927, o 

movimento sufragista no Brasil alcançou sua primeira vitória: o reconhecimento do 

alistamento eleitoral feminino no estado do Rio Grande do Norte” (KARAWEJCZYK, 

2021, s.p.).  

Observa-se que o direito ao voto e a elegibilidade feminina é bastante recente. 

No Brasil, faz menos de um século. De outro modo, o Movimento Sufragista surgiu 

como resposta à exclusão da mulher no contexto político, no qual as leis eram 

propostas e, consequentemente, tornavam-se veículo para a promoção de 

desigualdades legais, econômicas e educacionais. Embora tenha sido um passo 

importante para a luta das mulheres e a consolidação do movimento feminista, as 

demandas e conquistas da Primeira Onda diziam respeito a um grupo restrito de 

mulheres – brancas, letradas e de classe média – que não representavam a 

diversidade das mulheres.   

Em 1920, a primeira onda findou-se, mas a pauta de solicitações em relação ao 

direito ao voto e à elegibilidade feminina não se encerraram. Na verdade, as pautas 

referentes às ondas nunca se encerram, pois não se pode entendê-las, ainda, como 

causas ganhas.  

Já a segunda começou a florescer somente em 1960, pois a atenção estava 

voltada para a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Entre as décadas de 1960 

e 1980, a segunda onda identificou-se com o “Movimento de Libertação da Mulheres” 

(MCCANN et al, 2019, p. 15), em que as vozes femininas colocaram em pauta as 

normas sexuais, como a questão do prazer sexual, o direito ao aborto legal e aos 

métodos reprodutivos, bem como denunciaram as agressões físicas sofridas. Como 

revolução, considerou-se essa segunda fase, pois criou-se a pílula anticoncepcional 

e, consequentemente, o relacionamento sexual apresentou novo significado, como a 
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prática vinculada ao prazer. Não mais aceitavam-se os dogmas religiosos em que a 

relação sexual vinculava-se somente à procriação. 

Nessa pauta, uma vez abordadas as normas sexuais, era necessário observar-

se onde o relacionamento se constituía, o ambiente doméstico e as questões 

suscitadas a partir dele, como violência doméstica, trabalho doméstico não 

remunerado, realizado majoritariamente por mulheres, bem como o planejamento 

familiar. As referidas reivindicações continuam em pauta, pois muito há, ainda, a se 

conquistar. Avanços aconteceram, mas a igualdade de gênero é um porvir. 

 Partindo-se para a apresentação dos capítulos e subcapítulos,  observa-se que 

essa tese tem por objetivo analisar a figuração da personagem Regina  em contexto 

familiar e social, tendo, por recorte, oito  episódios da telessérie Once Upon a Time. 

Para isso, o estudo começa com um enfoque nos primeiros laços primitivos de 

organizações familiares, COM A FAMÍLIA, A HISTÓRIA COMEÇA, há cerca de 4000 

a.C. a 500 a.C., verificar-se-á o surgimento da família nuclear e as novas modalidades 

de vida social, bem como a ascensão do patriarcado regendo esse contexto, com 

base em Friedrich Engels (2009). Com a nascente industrial e o afloramento do 

comércio, em meados do século XVIII, o cenário sócio-político europeu sofreu 

grandes transformações e, agregado ao patriarcado, surge o capitalismo. As relações 

sociais tornam-se mercadológicas, cunha-se o termo “mais valia”, a partir de Karl Marx 

(1985). Patriarcado e capitalismo são concepções que se perpassam e difundem-se 

por meio da família e pelas instituições que detêm o poder. Narrativas, quer sejam 

orais e/ou televisivas, propagam idêntico cunho ideológico, conforme Pierre Bourdieu 

(2002).  

O subcapítulo Mito da mulher: papéis sociais do feminino abordará a 

atribuição de papéis sociais aos gêneros, de acordo com as concepções patriarcais. 

Para a figuração feminina construiu-se um mito, sendo que, para ele, as mulheres são 

ensinadas. A menina, desde tenra idade, é educada para tornar-se “mulher de 

verdade”: boa filha, esposa e mãe. Junto a essas funções sociais, vários estereótipos 

são disseminados, os quais desvalorizam a capacidade física e mental feminina. Para 

a discussão, as concepções de Simone de Beauvoir (1967), Kate Millett (1970), Betty 

Friedan (1971), Sherry Ortner (1979) e Rita Terezinha Schmidt (2012) serão 

mencionadas.  
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O CONTO DE FADAS EM ERA UMA VEZ, o terceiro capítulo da tese, abordará 

a origem dos contos de fadas, sua conceituação e estrutura. Observando-se que a 

origem de tais narrativas acompanha a história da humanidade, pois os contos de 

encantamento propagam a história dos homens e, comumente, as famílias instituem-

se conforme os papéis sociais constantes nessas histórias. Nesse capítulo, o diálogo 

estará embasado em teóricos do conto de fadas, como Nelly Novaes Coelho (2000, 

1987), Lígia Cademartori (2007), Marina Warner (1999), Bruno Bettelheim (1980), 

Lucia Pimentel Góes (1991) e Regina Zilberman (1982), além desses, estudiosos da 

narrativa serão abordados, tais como: Gerard Genette (2003), Carlos Reis e Ana 

Cristina M. Lopes (1998). 

Em Contos de fadas: compiladores delineiam a figuração do feminino, 

alguns compiladores e escritores de contos de fadas serão evidenciados, 

pertencentes a diferentes nacionalidades. Escolheu-se o italiano Giambattista Basile, 

com Pentamerone (1634/1636), observando-se que Gianfrancesco Straparola, com a 

obra Le piacevoli notti (1550/1553 - com 74 narrativas, das quais, aproximadamente, 

14 são contos de fadas), antecede Basile. Na sequência, o francês Charles Perrault, 

com Contos de Mamãe Gansa (1691-1697); os irmãos alemães Jacob Grimm e 

Wilhelm Grimm, com Contos de fadas para crianças e adultos (1812-1822); o 

dinamarquês Hans Cristian Andersen, com A pequena sereia (1837) e o folclorista 

brasileiro Silvio Romero, com Contos Populares do Brasil (1885). 

Dentre os contos registrados pelos escritores, selecionou-se Branca de Neve, 

compilado a partir do folclore de diferentes países, representados pelos referidos 

autores. Nessa narrativa analisar-se-á a figuração da personagem rainha 

(mãe/madrasta) e, consequentemente, de Branca, filha ou enteada em contexto 

familiar.  

Em Elementos simbólicos em Branca de Neve, Bruno Bettelheim (1980), 

Mendes (2000), Góes (1991), Chevalier e Gheerbrant (2017) serão os autores 

revisitados para desvendar-se a simbologia dos elementos que constituem o conto 

em análise, bem como serão observados se os elementos simbólicos colaboram para 

a formação de identidades estereotipadas para os gêneros.  

Em Espelho, espelho meu, existe, no mundo, alguém mais bela do que eu? 

problematiza-se a perenização desse questionamento em obras literárias e fílmicas 
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de Branca de Neve, observando-se que a beleza associada à mulher é um critério de 

valor atrelado tanto ao sistema patriarcal como ao capitalista. 

Neste subcapítulo, obras literárias e cinematográficas de Branca de Neve, em 

diferentes períodos temporais, serão revisitadas, com o intuito de analisar-se a 

figuração do feminino, sobretudo a atuação da rainha em relação à princesa, a 

convivência entre mãe/madrasta e filha/enteada em família.  

Para a realização da análise comparativa entre as obras literárias e fílmicas, 

critérios foram estabelecidos, como a seleção do texto compilado pelos irmãos Grimm 

e a primeira adaptação de Branca de Neve, desse modo, adequaram-se aos quesitos 

mencionados, Branca de Neve (GRIMM, 1812) e Branca de Neve e os sete anões 

(GRIMM, 1819). Já para as obras fílmicas, mais um critério acresceu-se: a seleção de 

uma das obras mais recente.  

Desde o início do cinema, as narrativas dos contos de fadas foram transportadas 

para a nova mídia que surgia, o que aconteceu em 1937, com a animação de Branca 

de Neve, intitulada Branca de Neve e os sete anões, de Walt Disney. Snow White 

(2001) é a adaptação da obra cinematográfica de 1937, tendo como roteirista Caroline 

Thompson e Matthew O'Connor. Mirror, mirror (2012) é um dos mais recentes, 

apresentando Ryan Kavanaugh, Bernie Goldmann; Brett Ratner, Kevin Misher como 

roteiristas. 

Em PESSOAS MÁS JAMAIS TÊM FINAIS FELIZES, discutir-se-á a atuação de 

Regina/Rainha Má em seu contexto familiar, enquanto filha, esposa e madrasta na 

telessérie Once Upon a Time (2011). Do mesmo modo, com a análise da figuração da 

personagem rainha em diferentes obras literárias e fílmicas, já vinha se delineando 

essa proposta. A escolha do corpus deve-se aos diferentes papéis de gênero 

assumidos pela Regina e por que ela não, necessariamente, seria a "Rainha Má", 

papel que lhe é atribuído. A ideia de que uma mulher ou pode ser boa ou pode ser má 

tem origem na racionalidade dualista que rege o pensamento ocidental. 

Os diferentes papeis representados pela personagem Regina podem ser 

observados em duas diegeses, o passado distante, em que, não somente ela, como 

também os personagens dos contos de fadas povoavam a Floresta Encantada, e o 

hoje, transportados para Storybrooke, onde assumem nova identidade. Destoando 

das demais narrativas referentes à Branca Neve, em Once Upon a Time, conhece-se 

o passado e o presente da personagem Regina, os quais compõem sua biografia.  
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A telessérie apresenta sete temporadas, tendo em média 22 episódios cada 

uma, com cerca de 40 minutos de duração. O roteiro da maioria dos episódios foram 

escritos por Adam Horowitz e Edward Kitsis. Inicialmente, o enredo transcorre na 

Floresta Encantada, onde os personagens viviam felizes até a Rainha Má lançar seu 

ódio em direção à enteada. O tema central da narrativa parece-se com o de Branca 

de Neve (1812), dos Grimm, no entanto, no decorrer dos episódios, novos elementos 

juntar-se-ão para que o conflito familiar seja resolvido. 

Em diegeses distintas, Regina/Rainha Má ora protagoniza, ora antagoniza ou, 

novamente, torna-se protagonista nas cenas episódicas. Nesse processo não-linear, 

entende-se a trajetória de vida da personagem e suas escolhas, concernentes ou não 

aos valores sociais vigentes. Desse modo, faz-se necessário investigar se, por trás 

da representação de uma nova Rainha Má, os preceitos patriarcais são cultuados ou 

abolidos pela personagem na telessérie. A referida problemática incitou a elaboração 

desse trabalho de pesquisa. 

Para a realização da análise, selecionaram-se oito episódios da telessérie. O 

piloto da série; na primeira temporada, os episódios The Stable Boy (O Homem do 

Estábulo - E18), Fruit of the Poisonous Tree (O fruto da árvore venenosa - E11), The 

Heart Is a Lonely Hunter (O coração é um caçador solitário – E7) e An Apple Red as 

Blood (Uma maçã vermelha como o sangue – E21); na quarta temporada, Mother 

(Mãe), episódio 21; na terceira temporada, Save Henry (Salvar Henry), o episódio 9 

e, na quinta Temporada, Only you (Somente você), episódio 22, são as narrativas 

escolhidas e serão dispostas com a sequencialidade citada para que o leitor perceba 

a história de vida da personagem Regina/Rainha Má linearmente, visando observar a 

sua figuração, na atualidade e, também, como pertencente ao tempo de “era uma 

vez”.  

A personagem protagonista e antagonista, de Once Upon a Time, desmitificará 

os preceitos sociais embasados na função biológica feminina, determinantes para a 

figuração da mulher em esposa e mãe e, comumente, associados à sua felicidade e 

completude? A discussão incitada contará com o arcabouço teórico de Simone de 

Beauvoir (1967, 1970), Betty Friedan (1971), Judith Butler (2003), Rita Terezinha 

Schmidt (2012) e Joan Scott (2002). 

 

  

https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/The_Heart_Is_a_Lonely_Hunter
https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/The_Heart_Is_a_Lonely_Hunter
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2 COM A FAMÍLIA, A HISTÓRIA COMEÇA 

 

(...) a burguesia apega-se à velha moral que vê, na solidez da família, a 
garantia da propriedade privada (...) (BEAUVOIR, 1970, p.18). 
 

Na pré-história, a humanidade organizara-se em sociedade para sobreviver 

envolto no perigo. Assim como lobos em alcateia, os seres humanos, em grupos, 

fortaleciam-se mutuamente. Como exemplo desse tipo de associação, a coletividade 

formara-se a partir de interesses comuns, inicialmente relacionados à busca de 

alimentos e perpetuação da espécie.  

Segundo Friedrich Engels (2009, p. 9), a família alterou suas regras de 

constituição com o passar do tempo. Em seus moldes primitivos, ela estruturava-se 

pelos laços consanguíneos em que o pai ou a mãe detinha o poder, cabendo-lhe o 

estabelecimento de regras para a vivência segura e harmônica de seus familiares.  

A humanidade vivia em uma comunidade em que seus membros cultivavam o 

que consumiam, em uma economia de subsistência. No entanto, esse modo de 

agrupamento tornara-se muito restrito aos anseios humanos, uma vez que seus 

interesses voltavam-se para além da esfera familiar. Com o declínio da forma primitiva 

da família, a sociedade moderna foi se lapidando. 

Engels (2009) menciona que, desde a pré-história até a modernidade, a 

humanidade passou por significativas transformações, principalmente em nível 

intelectual e, atrelada a essas mudanças, está a constituição familiar, denotando que 

as aspirações humanas em relação a seu vínculo consanguíneo não são imutáveis. 

Como exemplo disso, observa-se que, ao longo do período já descrito, o casamento 

instituiu-se como relacionamento íntimo, amoroso ou não, mas diferiu em sua 

constituição. Inicialmente era formado em grupos, várias esposas e vários maridos. 

Consequentemente, a poligamia pelos homens e a poliandria pelas mulheres era 

prática habitual da época. Desse modo, a tolerância era um sentimento constante no 

matrimônio, não sendo admissíveis o contrário, como o ciúme. Além disso, 

consideravam-se comuns os filhos nascidos desses relacionamentos.  

Com base nas pesquisas de Lewis Henry Morgan, Engels relaciona os estágios 

evolutivos da humanidade aos tipos de constituição familiar constantes na sociedade 

primitiva: 

 
Ao estado selvagem corresponde o casamento por grupos; à barbárie, o 
casamento pré-monogâmico e à civilização corresponde a monogamia com 
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seus complementos, o adultério e a prostituição. Entre o casamento pré-
monogâmico e a monogamia, inserem-se, na fase superior da barbárie, a 
sujeição das mulheres escravas e a poligamia (MORGAN apud ENGELS, 
2009, p.85). 
 

De acordo com Morgan, a sociedade passou por três estágios, denominados 

como o selvagem, a barbárie e a civilização. No entanto, ele deteve-se no estudo dos 

dois primeiros, subdividindo-os em fases inferior, média e superior. No terceiro 

estágio, somente observou a sua passagem. Conforme o antropólogo, a progressão 

da humanidade, na escala evolutiva, está relacionada à produção dos meios de 

subsistência, uma vez que os períodos da história, assinalados pelo progresso mais 

eminente, estiveram, de certa forma, ligados à ampliação das fontes produtivas. Do 

mesmo modo, a família também progrediu no sentido de reduzir seu agrupamento 

que, embrionariamente, correspondia a toda a tribo para a união de um casal de 

ambos os sexos na modernidade.  

Salienta-se que esse estudo antropológico evolucionista baseia-se no conceito 

de civilização centrado no homem branco médio europeu, não sendo observada a 

realidade de outras civilizações, logo, verifica-se a escolha de um grupo social e étnico 

privilegiado, denotando-se a exclusão dos demais. 

Conforme Morgan, o processo de redução no número de membros que 

formavam a família foi gradativo. Inicialmente, os parentes próximos foram afastados 

desta constituição, sendo proibido o relacionamento sexual entre irmãos e entre pais 

e filhos. O incesto passou a ser visto como prática condenatória, a fim de que a 

espécie humana não apresentasse anomalias genéticas ocasionadas pelo casamento 

entre parentes próximos. Em seguida, os familiares distantes foram impelidos a 

contrair matrimônio até findar no vínculo estabelecido pela união entre casais.  

Morgan, em quase quarenta anos de pesquisa, elaborou suas considerações 

sobre a constituição familiar não só por meio de coleta e estudo de material, mas 

também pela própria vivência, uma vez que fora adotado por uma das tribos 

iroquesas, a dos sênecas, estabelecida em Nova Iorque. Desse modo, ele 

experienciou realidade distinta quanto à formação da família entre os iroqueses. 

Para o iroquês, filhos e filhas são os seus próprios como também os de seus 

irmãos. Consequentemente, os filhos de seus irmãos chamam-no de pai. A situação 

varia quando se trata das irmãs do iroquês, sendo que os filhos ou as filhas delas são 

os sobrinhos ou sobrinhas dele, que é o tio. Já a iroquesa chama de filhos (as) os 
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seus e os de suas irmãs também, e eles, chamam-na de mãe. Ela é intitulada de tia 

para filhos (as) de seus irmãos que, por sua vez, são seus sobrinhos (as). 

Segundo Engels (2009, p.40), esses “não são simples designativos, mas a 

expressão de noções efetivamente em vigor que eles têm do próximo e do distante, 

do igual e do desigual no parentesco consanguíneo [...]”. Para a cultura iroquesa, 

delimita-se a maior proximidade dos descendentes de acordo com o gênero sexual. 

De um lado, há o iroquês com os irmãos e filhos (as) dele e dos irmãos. De todos 

estes rebentos, o iroquês e irmãos são pais e eles são filhos. Com a iroquesa sucede 

da mesma forma em relação à sua irmã. 

A situação em que cada filho (a) pode ter vários pais e mães no seio aborígene 

pode ser vista com estranhamento na atualidade, mas não é comum somente entre 

os iroqueses, sendo representativa também em outras tribos, como a dos americanos 

e indianos. Para Engels, este molde familiar é denominado de punaluana. Engels 

(2009, p.51) afirma que nesta situação de pluralidade de pais e mães em 

relacionamentos grupais, constante aos povos primitivos, “não se pode saber com 

certeza quem é o pai de uma criança, mas sabe-se quem é a mãe”.  

Essa condição não era vista como o ponto-limite para desvalorizá-la na 

sociedade tribal. A capacidade de gerar filhos atribuída à mulher, colocava-lhe em 

posição relevante, tanto que o sistema era matriarcal constituído pelo clã materno. 

Mulheres e homens possuíam liberdade e independência dentro de seu meio, 

conforme Engels (2009). 

Com o surgimento da família sindiásmica ou pré-monogâmica, o terceiro grau 

evolutivo da família na escala considerada por Engels, o casamento grupal é extinto. 

De acordo com esta instituição, “cada mulher vivia com apenas um homem, devendo 

ao mesmo, respeito e fidelidade; a infidelidade conjugal era, por sua vez, apenas um 

direito dos varões” (ENGELS, 2009, p. 57). Além disso, o vínculo matrimonial poderia 

ser desfeito facilmente pelos cônjuges, tanto pelo homem como pela mulher, mas os 

filhos pertenceriam à mãe. 

Neste estágio de evolução, denominado sindiásmico, o sistema ainda era 

matriarcal. Como regra adotada pela sociedade tribal, a infidelidade era concedida ao 

filho primogênito, desde que ele não levasse a amante para a convivência em família. 

Havia flexibilidade de dissolução do matrimônio, sendo que o varão poderia alegar, 
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como um dos motivos para a indissolubilidade do laço afetivo, a repulsa em relação à 

sua esposa, se a mesma fosse infiel ou estéril. 

Em relação à existência de uma sociedade matriarcal, Mendes menciona que 

há mais de quatro mil anos antes de Cristo, durante o período Paleolítico, as 

divindades eram femininas. No entanto, quando das invasões dos semitas e indo-

europeus, povos responsáveis pela fundação das principais civilizações da Europa e 

de parte da Ásia, as crenças e orientações patriarcais passaram a ser disseminadas. 

Desse modo, a cultura do invasor foi se propagando e, consequentemente, a figura 

da Deusa-Mãe foi, gradativamente, cedendo lugar para o culto do Deus-Pai. Conforme 

o autor,  

 
Por volta do quarto milênio antes de Cristo, observa Campbell, vieram as 
invasões dos semitas e indo-europeus, povos pastores e cavaleiros, com 
suas mitologias de orientação masculina. Com o passar do tempo, a cultura 
dos invasores e dominadores foi-se instalando, a Deusa-Mãe foi perdendo 
seu poder e foi sendo substituída pelo Deus-Pai, Zeus, Javé ou Jeová, a 
divindade dos vencedores. Assim, dois mil anos antes de Cristo, já estava 
instalada a sociedade patriarcal, que perdura até hoje. (MENDES, 2000, p. 
30).  

 
Segundo Mendes, desde há dois mil anos antes de Cristo até a atualidade, o 

ocidente é regido pela cultura machista e falocêntrica. Em grande parte, isso se deve 

à cultura dos semitas e dos indo-europeus que, em seus contos mitológicos, atribuíam 

características de semi-deuses aos homens. Essas narrativas muito contribuíram para 

a disseminação do ideal masculino e a estereotipação da imagem da mulher. 

Conforme Evelyn Reed (2008), na sociedade primitiva, as mulheres desfrutavam 

da condição de igualdade junto aos homens, no entanto, a estratificação de classes 

foi o fator preponderante que incitou a exploração feminina. Para ela, a falta de 

informação concreta e/ou obscurantismo sobre a transformação histórica da mulher e 

da família não se delegou ao acaso, classificando-se como uma das estratégias do 

patriarcado para manter a figura feminina ignorante e submissa, crente aos mitos 

propagados em seu entorno e a nível mundial.  

Reed (2008) expõe ainda que as conclusões dos fundadores da antropologia 

remetem à existência de um sistema diferente do já conhecido “(...) em certas esferas 

das relações humanas, ainda que em outras não, aquela havia sido superior à nossa, 

já que a organização social primitiva estava baseada em uma democracia autêntica e 

em uma igualdade completa, inclusive na igualdade sexual” (REED, 2008, p. 25).  
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De certo modo, Reed (2008) solidarizou-se com as ideias de Engels, expondo 

que povos primitivos, não em sua integralidade, regiam-se em igualdade de direitos 

para ambos os sexos em sua organização social. Ainda que desde a pré-história até 

a idade moderna cerca de 6000 anos tenham se passado, o referido fato torna esses 

povos superiores em relação à constituição familiar atual. Sob outra perspectiva, será 

que realmente havia democracia, contemplando homens e mulheres com direitos 

igualitários?  

Engels (2009) entende que povos primitivos organizavam-se pelo sistema 

matriarcal e nele a mulher apresentava visibilidade maior em seu clã, pois possuía o 

dom da maternidade, condição que lhe dava destaque. No entanto, quando o 

antropólogo menciona que a mulher deve respeito e fidelidade ao marido, mas que o 

varão tem direito à infidelidade (desde que a amante não frequente o mesmo seio 

familiar da esposa) e ainda, que o enlace matrimonial poderia ser desfeito, sob duas 

situações contrárias à mulher: se ela fosse infiel ou estéril, denota-se que não há 

igualdade de direitos entre os sexos. Como se não bastassem as limitações impostas 

à mulher, em caso de separação do casal, a responsável pelos filhos seria a mãe.  

Nessas situações mencionadas, a figura feminina não goza de plenos direitos 

equiparada ao homem, uma vez que sofre dano moral, pois poderá ser traída. 

Contrariamente, se o fizer, será um motivo para o marido dela se separar. Evidente 

que há uma imposição para que o homem não seja infiel, não deverá conviver com a 

amante na mesma casa que mantém com a esposa. Determinação pueril que de nada 

impede as conquistas extraconjugais do marido.  

Em caso de separação do casal, os filhos estariam sob a tutela da mãe. O pai, 

livre da união em que estava vinculado, poderia recomeçar novos relacionamentos 

sem responsabilidades com seus rebentos, o que recairia aos ombros femininos. 

Seria a exposição da visão eminentemente masculina, quando Engels (2009) 

verifica a expansão da visibilidade feminina no sistema matriarcal? Talvez não, uma 

vez que Reed (2009) afirma a já existência de sociedade democrática entre os 

gêneros. Nos aspectos questionados, já se delineiam moldes para tecer mitos 

relacionados à figuração da mulher.  

Com a passagem da família sindiásmica à monogâmica, ascende o 

patriarcalismo. A supremacia masculina surge com o emprego da criação de gado e 

o desenvolvimento de atividades agrícolas. Nesse contexto, em que o homem voltava-
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se para o trabalho no campo, tornava-se o único provedor da família, assumindo o 

papel de pai, chefe absoluto em âmbito doméstico.  

A propagação dos dogmas do catolicismo estabeleceu o matrimônio como 

instituição sólida, indissolúvel, tornando-se inviável ao casal a possibilidade de 

destituir o vínculo, sob a justificativa de que a união foi concedida por Deus e o homem 

jamais poderá separá-la. Em consequência disso, os descendentes passaram a 

herdar direitos hereditários também de seu pai, o que, no matriarcalismo, era 

responsabilidade única e exclusiva das mulheres. 

A concepção de família tradicional foi difundida não só pela Igreja, mas também 

pelas instituições que delegam poderes, dentre elas a mídia. A constituição familiar 

patriarcal reconhece o pai, a mãe e filhos como formação de seu núcleo. A ênfase na 

solidez dessa estrutura reafirmava-se em dicionários da Língua Portuguesa. Em 1997, 

o dicionário Houaiss (p. 659-660) expunha a seguinte significação: “família “s.f. O pai, 

a mãe e filhos (...)/ Todas as pessoas do mesmo sangue, como filhos, irmãos, 

sobrinhos, etc (...)/ Os descendentes de um indivíduo, a linhagem, a estirpe. (...)”. 

Nessa concepção, a união de duas pessoas de ambos os sexos e seus filhos 

formavam o núcleo familiar, sendo que os designativos pai e mãe e os demais que 

compõem a família correspondem a obrigações recíprocas, a direitos e deveres que 

devem ser respeitados para que haja harmonia na esfera social.  

 Para Morgan citado por Engels (2009, p. 41), “a família é um princípio ativo”, 

pois a sociedade rege-se pelo princípio da mudança e a família, inserida neste 

contexto, assume semelhante característica como forma de sobrevivência. Como não 

atendendo ao princípio da estaticidade, a denominação de família não é mais a 

mesma mencionada, em 1997, pelo dicionário Houaiss. Em 2016, o Houaiss adota o 

conceito para o verbete que segue: “Núcleo social de pessoas unidas por laços 

afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantém entre si uma 

relação solidária” (DICIO, s.p.). 

Desse modo, verifica-se que, desde o estado selvagem humano até os dias 

atuais, a significação desse verbete acompanha as transformações sociais. Tanto 

que, em 1997, no dicionário Houaiss mencionava-se a formação do núcleo familiar a 

partir de um homem e uma mulher, o pai e a mãe, e os filhos, os descendentes. Além 

do mais, o verbete apresentava uma sequência determinada na citação que, 
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provavelmente, representasse a importância dos papéis desempenhados pelos 

membros da família: pai, mãe e filhos.  

Em 2016, não há menção quanto ao sexo do casal, sendo abordada a palavra 

genérica “pessoas”. Consequentemente, inexiste a sequencialidade dos membros do 

núcleo familiar, conforme a suposta importância para a representatividade social. 

Pode-se supor que as pessoas unidas por laços afetivos apresentam valor equitativo. 

Convém observar, ainda, a relativização do espaço de convivência entre os 

integrantes da família, pois cita-se que seus membros “geralmente compartilham o 

mesmo espaço”, então, particularidades podem existir, ou seja, as pessoas poderão 

contratar união e residir em lugares diferentes.  

Contrariamente à significação constante nos dicionários, a etimologia da palavra 

família não se referia ao núcleo familiar, casal e filhos como se associa na atualidade, 

mas, a princípio, aos escravos, como observa Engels: 

 
Famulus quer dizer escravo doméstico e família é o conjunto dos escravos 
pertencentes a um mesmo homem. (...) a expressão foi inventada pelos 
romanos para designar um novo organismo social, cujo chefe mantinha sob 
o seu poder a mulher, os filhos e certo número de escravos, com o pátrio 
poder romano e o direito de vida e morte sobre todos eles (ENGELS, 2009, 
p. 96). 

 
O conceito de família foi criado pelos romanos, mas desenvolveu-se entre os 

séculos XV e XVI, consolidando-se no século seguinte. Famulus designava relação 

de poder absoluto, centrado nas mãos de um soberano, que possuía plenos direitos 

em relação aos seus bens, escravos, mulher e filhos. Com a expansão da doutrina 

cristã e a adoção dos dogmas da igreja católica, tais como o matrimônio, como 

sacramento, a família passou a constituir-se por meio do casamento. Não obstante, o 

fim único para o relacionamento sexual era a procriação, sendo que a promiscuidade 

não era permitida entre o casal. O sexo antes do casamento era proibido e a pureza 

da mulher, por meio de sua virgindade, deveria ser preservada até o matrimônio. Caso 

contrário, a esposa poderia ser devolvida pelo marido aos pais dela, além disso, a 

mulher poderia ser exposta à sociedade, como prostituta, sendo-lhe atribuído baixo 

valor moral.  

Para Engels (2009, p. 9, grifo do autor), novas modalidades de vida social e 

familiar surgiram devido à falência da família “comunista” primitiva, que produzia seu 

próprio consumo, sem excedentes. Em meados do século XVIII, com a nascente 

industrial e a atividade comercial, entre outros fatores, necessárias se tornaram as 
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mudanças, uma vez que o cenário político-econômico-social se transformava e isso 

afetava diretamente a estrutura e o núcleo familiar. As mulheres, até então, 

consideradas somente como procriadoras e donas de casa, segundo os dogmas 

cristãos, necessitavam sair de seu vínculo doméstico para, junto com o marido, suprir 

as despesas de casa, uma vez que o salário dele não era suficiente para o sustento 

da família. Assim, o homem sem o poder pleno para manter o seio familiar sob sua 

tutela, o contrato matrimonial torna-se fragilizado. Consequentemente, concepções 

cristãs perderam a identidade, sendo que o ato sexual, somente permitido visando a 

procriação, foi uma delas. Um fato que também contribuiu para isso foi a criação da 

pílula contraceptiva. Iniciava a luta da mulher contra o imposto à natureza feminina, 

contra os princípios patriarcais. Passou-se a questionar, de forma efetiva, o porquê 

de a mulher ter obrigação de tornar-se mãe, uma vez que, com o uso do contraceptivo, 

ela poderia evitar a gestação. 

De outro modo, a pílula contraceptiva começou a ser estudada somente nos 

anos 50, nos Estados Unidos, de forma efetiva, com o patrocínio da feminista Margaret 

Sanger (enfermeira e ativista norte-americana) e da milionária Katharine McCormick 

(bióloga e feminista). Ambas pretendiam a criação de um comprimido fácil de usar, 

eficiente e barato, para que beneficiassem as mulheres em geral. 

Apesar de já ter o patrocínio esperado para a pesquisa do contraceptivo, a 

legislação e os dogmas da Igreja condenavam os referidos estudos, alegando que os 

mesmos desencadeariam práticas referentes à liberação sexual, não vinculadas 

somente à procriação. Conforme Judith Hartl (2020), um motivo foi criado para que os 

estudos se efetivassem, como menciona:  

 

O cientista Gregory Pincus aceitou o desafio. Mas tinha que trabalhar às 
escondidas, pois os contraceptivos estavam oficialmente proibidos nos 
Estados Unidos até 1965. Ele alegou tratar-se de uma pesquisa para aliviar 
os sintomas da menstruação e encerrou seu trabalho cinco anos depois de 
iniciar as pesquisas. No dia 18 de agosto de 1960, lançou o novo produto no 
mercado americano: o Enovid-10 (HARTL, 2020, s.p.).  

 
À ação de Margaret Sanger e Katharine McCormick juntam-se outras feministas 

que muito lutaram em defesa da aquisição de direitos fundamentais para a mulher. 

Em 1960, quando da aprovação da primeira pílula anticoncepcional, já havia espaço 

para novas discussões acerca da libertação das mulheres.  



24 

 
 

No entanto, desde o Iluminismo, final do século XVII e início do século XVIII, 

período marcado pela ênfase do desenvolvimento intelectual e à liberdade individual, 

as mulheres já buscavam divulgar as injustiças sociais a que eram submetidas, mas 

não foram incluídas na mudança propagada pelos novos tempos, inicialmente.  

Não raro, havia execuções de mulheres que lutavam pela liberdade em suas 

diversas formas. Olympe de Gouges, ativista francesa que escreveu a Declaração dos 

direitos da mulher e da cidadã, em 1791, é um exemplo disso. Ao questionar os 

valores republicanos, foi guilhotinada, conforme Milka de Oliveira Rezende, constante 

em seu artigo O que é feminismo? no site Mundo Educação (s/d).  

Quase cinquenta anos após a execução de Gouges, é que o termo “feminismo” 

surgiu como um conceito. Em 1837, o francês Charles Fourier utilizou-se do termo 

“féminisme” pela primeira vez, referindo-se à questão de que a sociedade somente 

alcançaria progresso efetivo quando as mulheres conquistassem seus direitos.  

A filósofa Rosa Luxemburgo (1871-1919) também contribuiu para a reflexão 

sobre a mulher, especificamente sobre a operária. Luxemburgo apresenta em seus 

estudos, de cunho marxista, a história das mulheres inseridas na Revolução Industrial 

na Polônia, por meio do livro Reforma ou revolução?, em 1900. 

Nas décadas seguintes, o termo feminismo passou a ser usado “para descrever 

um movimento que tinha como objetivo conquistar igualdade social, econômica e legal 

entre os sexos, e terminar com o sexismo e a opressão às mulheres pelos homens” 

(MCCANN et al, 2019, p. 14).  

De fato, o feminismo só surgiu no século XIX, a partir da Revolução 

Industrial (século XVIII) que imergiu nos países ocidentais, servindo como marco 

reestruturador de mudanças no contexto social e político desses povos. Com o passar 

do tempo e, situando-se no século XXI, muitas conquistas já aconteceram, como o 

acesso à educação formal, o direito ao voto, à elegibilidade para mulheres, seguidas 

por liberdades civis e autonomia legal, como o direito a posses, direitos trabalhistas, 

direito ao divórcio. Outras lutas ainda persistem, como contra a violência física, sexual 

e psicológica, com isso, denota-se que a emancipação feminina de forma efetiva e a 

construção de sociedades equânimes ainda são um porvir.  

Kollontai (2011) menciona que a mulher, ao adentrar no sistema capitalista, 

tornou-se encarcerada nele, pois, assim como o homem, ela trabalha fora, perfazendo 

oito horas diárias, mas a sua servidão não termina após deixar o ambiente de trabalho. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/revolucao-industrial-1.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/revolucao-industrial-1.htm
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Em âmbito doméstico, cabe a ela, também, a educação dos filhos e a função de dona 

de casa. Alexandra Kollontai argumenta ainda que: 

 
(...) a mulher dobra-se sob o triplo peso insuportável, que lhe arranca amiúde 
um grito de dor e que, às vezes, também lhe faz verter lágrimas. O afã foi 
sempre a sorte da mulher, mas nunca houve sorte de mulher mais terrível e 
desesperada que a de milhões de operárias sob o julgo capitalista durante o 
florescimento da grande indústria. (KOLLONTAI, 2011, p. 6).  

 
Segundo Kollontai (2011), a operária que é esposa e mãe, impregna-se em um 

sistema carcerário, pois a sua vida resume-se em trabalho, dentro e fora do lar. De 

outro modo, vê-se desaparecer o que mantinha a família em bases sólidas, a questão 

de que o homem, marido e/ou pai, era responsável pelo sustento da mesma. Em 

consequência disso, a questão de constituir uma família não é mais uma necessidade, 

principalmente para a mulher que garante seu próprio provento.  

Em conformidade com Engels (2009), Alexandra Kollontai (2011) argumenta que 

o capitalismo foi a válvula-mestre para a decadência da família. Para ela, o ingresso 

das mulheres em fábricas, como mão de obra assalariada, transformou de forma 

severa os costumes e o contexto familiar vigente. Desse modo, a decomposição da 

família tradicional está diretamente ligada à inserção feminina, generalizada, no 

mercado de trabalho. 

Não obstante, Karl Marx (1985) já situava o sistema capitalista como complexo 

de escravizadores e escravizados. Não se detendo à condição feminina, o sociólogo 

refere-se à classe proletária, os menos favorecidos seriam os escravizados, e os 

escravizadores, a classe dominante. Para ele, os proletários são os que muito 

trabalham, no entanto, a relação lucro-trabalho não é transparente, pois o assalariado 

não tem clareza do quanto produz para si e do quanto é apropriado pelo capitalista. 

Consoante a isso, o lucro do patrão é obtido a partir da exploração da mão de obra 

do trabalhador, a questão da “mais valia” abordada por Marx (1985). 

Desse modo, as relações sociais são relações mercadológicas, equiparam-se à 

valia de objetos, aos produtos resultantes do trabalho. Aquilo que é relação social 

entre os produtores, aparece como relação social entre os produtos do trabalho, 

ocorrendo a identificação do ser ao que produz. Relações sociais seriam relações de 

objetos, conforme expõe Marx:  

 
O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato 
de que ela reflete aos homens as características sociais do seu próprio 
trabalho como características objetivas dos próprios produtos de trabalho, 

https://www.todamateria.com.br/a-mais-valia-de-karl-marx/
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como propriedades naturais dessas coisas e, por isso, também reflete a 
relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social 
existente fora deles, entre objetos (MARX, 1985, p. 71).  

 
De outro modo, o sistema capitalista atribui valor a mercadorias, mas a valia não 

está interligada com os aspectos ou características físicas das coisas, aparece, no 

entanto, como atributo delas, jamais como algo determinado pela relação social. Marx 

(1985) situa que, na relação exterior ao ambiente trabalho e produto, pessoas são 

equiparadas a objetos, atribuindo-se a elas menção de valor referente ao que 

produzem em âmbito social.  

Em questão análoga, a figura feminina reduzida a objeto de posse de seu 

senhor, poderia ser associada à concepção de mais valia de Marx (1985). Mulheres 

realizam funções no seio familiar, como mães, domésticas, esposas e, geralmente, 

não são remuneradas pelo exercício de tais atividades. Do mesmo modo, se não são 

valorizadas pelo que fazem, assim são exploradas. Além disso, é um fato legitimado 

culturalmente, o de que a dona de casa, mãe e esposa, não apresenta trabalho social 

representativo. Desse modo, ela seria objeto sem apreço, uma vez que produziria 

mercadoria de menos valia, segundo Marx (1985).  

Luce Irigaray (2017) menciona que as modalidades de trabalho produtivo são 

reconhecidas e valorizadas como negócios de homens, na sociedade patriarcal. 

Desse modo, as funções domésticas desempenhadas pelas mulheres não significam 

trabalho valorativo, porque são atividades desenvolvidas por mulheres e, somente aos 

homens, a força de trabalho é reconhecida na cultura social. Nesse sistema de 

comércio, eminentemente masculino, as mulheres como também signos e 

mercadorias são remetidos aos homens. Isso acontece “(quando um homem compra 

uma mulher, é ao pai dela ou ao irmão que ele ‘paga’, e não à mãe...), e eles passam 

sempre de um homem a outro homem, de um grupo de homens a outro grupo de 

homens” (IRIGARAY, 2017, p. 192). O contrato matrimonial é um exemplo da referida 

negociação, tanto que é o pai ou irmão da noiva que a conduz para o altar, entregando 

a nubente para a posse do futuro marido. Na atualidade, a relação de compra e venda 

não se finda ao contrair-se matrimônio. Em algumas culturas da África e da Ásia, para 

que os laços entre o casal aconteçam efetivamente, os pais da noiva oferecerem um 

dote ao futuro noivo. Não raro, quantias altas em dinheiro são negociadas. 

Indiscutivelmente, a teoria marxista remete às reflexões de Simone de Beauvoir 

(1967) e de Irigaray (2017) quanto à associação de objeto à simbologia feminina. 
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Conforme Beauvoir, “o corpo da mulher é um objeto que se compra [...]” (BEAUVOIR, 

1967, p. 170) no acerto contratual via matrimônio. Nessa união formalizada, 

geralmente, há relação de consenso entre o casal em relação à exploração objeto-

corpo da mulher. Ela fará o trabalho doméstico, cuidará dos filhos e atenderá 

sexualmente o marido. Não há estranhamento nas cláusulas implícitas a esse 

contrato, uma vez que se firmou uma espécie de negócio entre ambas as partes, 

sendo legitimado pela família e pelo Estado.  

Com base nas reflexões mencionadas sobre família, Kollontai (2011, p. 4) a 

define, em sua concepção atual, como “uma das ruínas do passado”. Fato que se 

deve às novas relações estabelecidas entre homem e mulher, mostrando que o 

matrimônio, como instituição indissolúvel e sólida, alicerçada em fins próprios e 

mantida pelo pai e/ou marido, está propenso à extinção. 

Na modernidade, Engels (2009, p. 67) também menciona a consequente derrota, 

não da família, com a instalação efetiva do patriarcalismo, mas “do sexo feminino na 

história universal”. De outro modo, a referida perspectiva já havia se delineado 

anteriormente a esse fato, como já mencionado sobre a desvalorização da figura 

feminina ainda no período matriarcal e, provavelmente, esse também ainda não seja 

o ponto inicial para o declínio da mulher em âmbito mundial.  

Conforme Engels (2009), desde o surgimento dos primeiros agrupamentos 

humanos, a mulher assumiu papéis sociais relacionados à maternidade. 

Posteriormente, com a instituição da família patriarcal, mitos difundiram-se em torno 

à figuração do feminino, principalmente, em ambiente doméstico, com base na 

constituição de corpos sexuados. A estruturação de funções sociais relacionadas à 

difusão da mística feminina abordar-se-á no subcapítulo que segue. 

 

2.1 Mito da mulher: papéis sociais do feminino 

 

De acordo com Mircea Eliade (1972, p. 11), o mito explica a criação do universo 

e o que a ele se relaciona. Por meio dele, encontra-se a célula embrionária que 

demarca a subjugação do feminino. Nesta acepção, as narrativas míticas são histórias 

tecidas na aurora dos tempos e constituem a memória coletiva dos povos. Remontam 

o passado e servem de instrumento para justificar comportamentos que asseguram e 
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mantêm o poder centrado nas mãos de um determinado grupo, legitimado pelo senso 

comum. 

Para Bronislaw Malinowski (1988, p. 100), o mito é uma narrativa que relata fatos 

acontecidos em tempos remotos e que, desde então, influenciam o destino do mundo 

e das pessoas, sendo considerado importante referência para a vida e elemento 

indispensável para toda cultura.  

Em abordagem psicológica, Joseph Campbell e Bill Moyers (1990) refletem 

sobre o armazenamento do mito dentro do humano, estando incrustado em cada 

cérebro e funcionando como a bússola do consciente. Segundo ele, as imagens e as 

vozes refletidas pelo mito são idênticas em todos os povos. Isso, provavelmente, se 

deva ao fato de que “todos os deuses, todos os céus, todos os mundos estão dentro 

de nós. São sonhos amplificados - os mitos -; e sonhos são manifestações, em forma 

de imagem, das energias do corpo, em conflito umas com as outras” (CAMPBELL e 

MOYERS, 1990, p. 41, grifo meu).  

Em uma tentativa de verificar os sentidos do imaginário coletivo, Campbell e 

Moyers (1990) propõem um comparativo sob a perspectiva do sonho individual e do 

coletivo. Ambos povoam a mente humana. O individual é um ato privado em que o 

homem particulariza seus fundamentos em relação à vida consciente. O mito é o 

sonho coletivo e, assim sendo, propagado à nível público e compartilhado pela 

humanidade indistintamente. O sonho coletivo está relacionado à sabedoria da vida, 

integrando “o indivíduo na sociedade e a sociedade no campo da natureza” 

(JUNQUEIRA, 2000, p. 15). 

Conforme Carmen Junqueira (2000), as vozes míticas devem ser reafirmadas 

constantemente para que se naturalize com a fala de cada um e de todos ao mesmo 

tempo. O todo se forma a partir do trabalho individual e contínuo de cada homem. 

Atividade que se torna responsável pela solidificação de uma estrutura determinada 

para que não haja espaço para desordem. Para a manutenção da ordem, é primordial 

a preservação da identidade masculina em um contexto em que homens e mulheres 

ocupam posições assimétricas.  

Junqueira acentua, ainda, que as narrativas míticas apresentam contribuição 

grandiosa para a reafirmação do sistema tradicional, uma vez que advêm de épocas 

imprecisas, mas seus preceitos são atemporais. Para Roland Barthes, “as coisas 
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perdem a lembrança da sua produção” (BARTHES, 1982, p. 163) e povoam o 

imaginário da humanidade, tornando-se verdades incontestáveis. 

Conforme as argumentações de Campbell (1990) e Junqueira (2000), o mito é a 

personificação do estado latente coletivo do homem, mantido em sua forma 

embrionária desde a aurora dos tempos. Supostamente, parece tempo esquecido pela 

poeira da evolução, mas não o é. O mito é presentificado pelas imagens mentais 

constantes no inconsciente humano, que tomam forma a partir da energia do corpo 

de cada um, fazendo-se consciente. O estado latente e, de certa forma, selvagem da 

humanidade, coloca o homem inserido à mãe-natureza, dependente dela para sua 

sobrevivência, mas, ao mesmo tempo, ele, em sua extrema ignorância, não admite 

subordinação, pois intitula-se como seu senhor. Procura desbravá-la, apossando-se 

dela e determinando seu destino.  

Nesse ritual de reafirmações quanto ao binarismo sexual, a mãe assume papel 

essencial. Culturalmente, as genitoras ensinam as filhas a realizarem trabalhos 

caseiros, assim como ela própria fazia para sua mãe, que, por sua vez, 

desempenhava a mesma função para sua avó e este ciclo estende-se milenarmente. 

Como parte da educação doméstica, é responsabilidade da genitora a permissão 

entre os estreitos limites de ação a que a menina é submetida. Além disso, Beauvoir 

(1967) menciona que:  

 

A mãe — vê-lo-emos — mostra-se surdamente hostil à libertação da filha, e 
mais ou menos deliberadamente esforça-se por freá-la. Respeitam o esforço 
que faz o adolescente para se tornar homem e desde logo lhe dão uma 
grande liberdade. Da moça exigem que fique em casa, fiscalizam-lhe as 
saídas: não a encorajam em absoluto a escolher seus divertimentos, seus 
prazeres. [...] Além de uma falta de iniciativa que provém de sua educação, 
os costumes tornam-lhe a independência difícil. (BEAUVOIR, 1967, p. 72). 

 

De acordo com Beauvoir (1967), a principal propagadora dos preceitos 

patriarcais é a mulher que, na educação familiar, já delimita papéis de atuação para 

meninos e meninas. Até porque, neste século e nos precedentes, a principal 

responsável pela educação dos filhos era e continua sendo a mãe. Desse modo, para 

o menino, incentivam-se novas descobertas fora do âmbito doméstico, já, para a 

menina, ensina-se como ser uma boa dona de casa.  

As mães educam as filhas a serem mulheres como elas próprias, a 

transformarem-se em “mulheres de verdade” (BEAUVOIR, 1967, p. 23). 
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Possivelmente, a mãe delimite, de forma rigorosa, espaço restrito para a filha, 

procurando protegê-la de incômodos futuros, principalmente, quanto à rejeição da 

sociedade em relação à adoção de postura determinada inadequada para o seu 

gênero. 

Para isso, desde o nascimento, molda-se a mulher de acordo com a política-

cultural da sociedade. Afinal, “ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 

1967, p. 9), reflexão proposta por Beauvoir, uma vez que a criança nos primeiros anos 

de vida, apreende o mundo pelas mãos, pelos olhos, pela sucção, não sabendo 

diferenciar-se sexualmente, por meio dos órgãos sexuais, em menino ou menina.  

Conforme Sherry Ortner, a consciência de ser em relação, “consciência humana” 

ou “sistemas de pensamento e tecnologia” (ORTNER, 1979, p. 100), é prática efetiva 

materna em relação ao bebê. É a mãe que apresenta a cultura ao infante, com seus 

atributos classificatórios quanto a pertencer e não pertencer ao gênero. Ortner (1979), 

referindo-se à mulher, observa, ainda, que “é ela que transforma os recém-nascidos, 

de simples organismos, a seres humanos culturais, ensinando-lhes maneiras e meios 

adequados de comportamento, a fim de torná-los membros maduros de uma cultura” 

(ORTNER, 1979, p. 109). Somente com a mediação da mãe, com sua prática 

educativa, torna-se possível moldar a matéria bruta até constituir-se em produto 

social, em fêmea tornar-se.  

Desse modo, se a mãe apresenta a cultura ao bebê e o ensina a moldar-se nela, 

a associação da mulher à natureza é mito, uma vez que sua função destina-se 

também à cultura. Por outro lado, o cuidado da mãe com o recém-nascido, bem como 

durante seus primeiros anos de vida, faz com a figura materna fique confinada em 

ambiente doméstico. Como representação da natureza e da cultura, conforme 

menciona Ortner, o ambiente restrito à mulher é o mesmo, não há mudança no perfil 

atribuído para a figura feminino.  

Anteriormente à Ortner (1979), Beauvoir (1970) já observava a concepção do 

falso mito, condicionado a interesses patriarcais. Concepção também revisitada por 

Schmidt (2012), Friedan (1971) e Wittig (2019). Wittig aproveita a célebre citação de 

Beauvoir “ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1967, p. 9), já 

mencionada anteriormente, para parafraseá-la em “não se nasce mulher” (WITTIG, 

2019, p. 83), uma vez que o indivíduo-mulher é construído pela sociedade patriarcal. 

Desse modo, Wittig ratifica, com base em Beauvoir, que os falsos mitos criam um 
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molde para o feminino, transformando-o em produto social. Por meio de educação 

que a oprime e manipula, a imagem feminina compõe-se, analogicamente, à da 

natureza. Dualismos vários surgiram devido ao pertencimento forçado da fêmea ao 

natural e do macho à cultura. Ortner (1979) e Schmidt (2012) dialogam com Beauvoir 

(1970) e Wittig (2019) em relação aos binômios estabelecidos para os gêneros, os 

quais serviram para diminuir e/ou anular a importância da mulher. Em desconsiderar 

a presença feminina, torna-se necessário citar Aristóteles e Laqueur, que apesar da 

demasiada distância temporal entre ambos, aprofundaram seus estudos com base na 

fragilidade da estrutura física da mulher, bem como no suposto nível de racionalidade 

inferior, se comparados ao modelo do gênero humano, o homem.  

Conforme Beauvoir observa, a mulher foi rebaixada à categoria de segundo 

sexo. Não somente no sentido de colocar-se após o homem na escala humana, mas 

ao ser caracterizada como o Outro do homem. Não definido literalmente como o outro 

semelhante, “um segundo para exprimir a semelhança, a igualdade” (HOUAISS, 1997, 

p. 1185), mas como o oposto do homem, um acessório que a ele pertence. Beauvoir 

salienta que  

 
dizer que a mulher era o Outro equivale a dizer que não existia entre os 
sexos uma relação de reciprocidade: Terra, Mãe, Deusa, não era ela para 
o homem um semelhante: era além do reino humano que seu domínio se 
afirmava: estava portanto fora desse reino. A sociedade sempre foi 
masculina; o poder político sempre esteve nas mãos dos homens. (...) O 
semelhante, o outro, que é também o mesmo, com quem se estabelecem 
relações recíprocas, é sempre para o homem um indivíduo do sexo 
masculino. (BEAUVOIR, 1970, p. 91).  
 

Na coletividade, em que a voz de comando é eminentemente masculina, a 

mulher não é vista como sujeito. As relações diretas e autônomas estabelecem-se de 

homens para homens, esse é o igual, o semelhante. A mulher pertence à esfera 

distinta de convívio e a reciprocidade na relação dos gêneros não existe, quer seja 

por meio do matrimônio ou no convívio familiar, ela em relação ao pai e irmãos.  

Para Wittig (2019), as mulheres não são um grupo natural, homogêneo, 

representativo de uma raça e de uma categoria específicas, nem materializada em 

um corpo padrão. As mesmas considerações também estendem-se aos homens. 

Desse modo, quando as feministas foram às ruas exigir o controle à natalidade, a 

reivindicação foi representativa de um grupo, não se observou que há mulheres que 

não têm acesso a anticoncepcionais, devido à condição de extrema pobreza, bem 

como as que gostariam de engravidar e não podem.  
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Ao contrário do que as feministas pregavam, Wittig (2019) observa que as 

mulheres formam grupos heterogêneos, há negras, há negras e pobres, há lésbicas, 

há índias, mães solteiras, entre outras. Dessa forma, os protestos feministas 

excluíram as especificidades, nada diferindo, em seus atos, quanto a apregoar os 

ditames do sistema patriarcal. Nesse, o poder absoluto é retido em mãos masculinas, 

evidentemente que as mulheres são preteridas, mas, no caso das feministas, a 

distinção foi mais grave, mulheres excluíram mulheres que não se enquadravam no 

padrão “mulher de verdade”, condicionado pela sociedade. 

A expressão “mulher de verdade”, inicialmente evidenciada por Beauvoir, de 

forma não surpreendente, ainda se cultua na atualidade. Como se não bastasse 

Vinícius de Moraes, disseminando o ideal feminino, quanto à aparência física e 

conduta social, por meio da poesia “Receita de mulher” (MORAES, 2002), a música 

também contribuiu para o culto do mito da mulher.  

No Brasil, propagou-se a partir da canção “Ai! que saudade da Amélia”, letra 

composta por Mário Lago e revisão e música por Ataulfo Alves. Lançada em 1942, 

tornou-se um clássico do samba, alcançando o gosto popular, devido ao ritmo 

envolvente e aos versos de fácil assimilação, como em: 

 

“- Nunca vi fazer tanta exigência  
Nem fazer o que você me faz  
Você não sabe o que é consciência  
Não vê que eu sou um pobre rapaz 
 
Você só pensa em luxo e riqueza  
Tudo o que você vê, você quer  
Ai, meu Deus, que saudade da Amélia  
Aquilo sim é que era mulher  
 
Às vezes passava fome ao meu lado  
E achava bonito não ter o que comer  
E quando me via contrariado, dizia:  
Meu filho, o que se há de fazer?  
 
Refrão:  
Amélia não tinha a menor vaidade,  
Amélia que era mulher de verdade.” 

(ALVES, Ataulfo; LAGO, Mário, 1942, Disco 48 RPM).  

 

Na narrativa, há a comparação de duas mulheres, opostas em personalidade, 

segundo o eu lírico da canção. A Amélia, mulher do relacionamento anterior, e a atual, 

cuja referência se dá pelo pronome “você”. A primeira cônjuge era considerada 

símbolo sexista, sem vaidades, submissa e companheira do homem em todas as 



33 

 
 

dificuldades, inclusive, até mesmo quando passava fome. Ainda assim, havia 

altruísmo em suas palavras, agindo como a mãe que, tenta acalmar seu filho diante 

da falta do básico, o alimento, bem como, mostra-se resignada ao aceitar o fato como 

algo inevitável: “Meu filho, o que se há de fazer?”  

Apesar de a letra ter sido inspirada em uma mulher real, a empregada doméstica 

que trabalhava para Aracy Almeida, Amélia aproxima-se do estereótipo da mulher 

irreal, um ser angelical. Certamente, é difícil passar por provações de extrema miséria 

e essa situação não afetar aquele que a vive.  

Para a personagem Sinhá Vitória, esposa de Fabiano, em Vidas Secas, de 

Graciliano Ramos (1985), o cenário sem vida do sertão refletiu a rispidez do espaço 

em Sinhá Vitória. Ela mostrou-se companheira incansável de Fabiano, mas suas 

palavras não eram de consolo ressoavam a aridez do agreste.  

Na música de Alves e Lago (1942), a mulher atual não possui consciência, pois 

não aceita o pouco ou o nada que o eu lírico tem para lhe oferecer (Você não sabe o 

que é consciência/Não vê que eu sou um pobre rapaz). De outro modo, o pensamento 

dela só se volta para o luxo e a riqueza, bem como a aquisição de bens materiais. 

Essa caracterizada como inconsciente, logo conclui-se que Amélia era consciente, 

sabedora de sua condição de subalterna frente aos caprichos do homem.  

Conforme Martins Castelo, as canções entoadas pelo povo, independente de 

idade, retratam a cultura popular e as “tragédias domésticas” (CASTELO, 1942, p. 

174), que acentuam a configuração de papéis sociais, assim como em “Ai! que 

saudade da Amélia”. Para ele, “a preocupação da malandragem e o sonho do amor 

sem despesas conciliam-se no conformismo das Amélias” (CASTELO, 1942, p. 174).  

No verso “Não vê que eu sou um pobre rapaz”, denota-se o tipo homem 

malandro evidenciado por Castelo, que deseja aproveitar-se das situações para 

usufruir do melhor para si, extorquindo quem a seu lado esteja. Além disso, esse 

homem-malandro vê a companheira como objeto, como um outro, mas não como seu 

igual, tanto que se refere a Amélia como ‘aquilo’; “Aquilo sim é que era mulher”.  

A personagem Amélia imortalizou-se no imaginário coletivo, como a mulher de 

verdade, incansável em seus afazeres domésticos, submissa ao homem e incapaz de 

criticar, avaliar a vida em convívio com o companheiro.  

Criadores da arte musical ou literária, como Vinícius de Moraes, Mário Lago e 

Ataulfo Alves muito contribuíram para a estereotipação da figura feminina, assim como 
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Perrault, Grimm, Basile, Romero, que compuseram as Brancas, as Belas 

Adormecidas, as Cinderelas, as Amélias, mulheres moldadas em um receituário que 

lhes atribui características hegemônicas para assumirem o papel de mulher de 

verdade perante à família. 

Beauvoir (1967) acrescenta ainda que dentre os moldes para o feminino, a 

mulher aprende, desde criança, a iludir-se com um amor que virá, futuramente, e disso 

depende sua própria felicidade. Assim, deve esperá-lo, não raro suspirando pelos 

cantos por alguém que nem sequer conhece, assumindo a personificação de  

 

[...] Bela Adormecida no bosque, Cinderela, Branca de Neve, a que recebe e 
suporta. Nas canções, nos contos, vê-se o jovem partir aventurosamente em 
busca da mulher; êle mata dragões, luta contra gigantes; ela acha-se 
encerrada em uma torre, um palácio, um jardim, uma caverna, acorrentada a 
um rochedo, cativa, adormecida: ela espera. (BEAUVOIR, 1967, p. 33).  

 

Conforme Beauvoir (1967), a educação familiar e escolar acentuam tais 

personificações: a mulher espera, não raro tecendo enxovais, o homem chegar. Já o 

homem aventura-se em situações que lhe fazem herói. Desse modo, as histórias 

transmitidas, principalmente, de mães para filhos, perderam na memória do tempo a 

lembrança de seu suposto primeiro contador e a primeira narrativa, mas nelas se 

incorporam os desejos humanos que são reproduzidos independentemente da época. 

Nas narrativas, a linguagem empregada simboliza o enaltecimento masculino. 

Comumente, o macho salva a fêmea, quer seja matando dragões ou beijando-a. Do 

ato mais primitivo ao mais terno, a ação do homem é indispensável para garantir a 

sobrevivência da figura feminina. Ela, comparada à criança indefesa, não raro 

encontra-se adormecida e/ou é enganada por mulheres de mais idade. A menina-

moça é incapaz de reagir a um mundo selvagem em que as próprias mulheres são 

algozes, obstinadas a ceifar a vida das mais jovens.  

A mulher vingativa é considerada muito mais cruel que os animais que habitam 

a floresta, pois transita entre esses dois espaços, o castelo e a floresta. Além disso, é 

bastante astuciosa e persistente, não sossegando enquanto não aniquila sua presa. 

A figura feminina é descrita como anjo ou demônio, em contrapartida, para a 

masculina, só há a possibilidade de representar a personificação divina.  

 Como base sólida para a difusão da tradição, o mito atua como força cultural 

em que se nomeia o homem como herói e a ele são designados atributos próprios. Já 
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a mulher serve como esteira para que o personagem atue como salvador de donzelas 

em perigo, protegendo-as do desconhecido.  

Associando-se à cultura mítica, a aparência física da mulher assume extrema 

relevância não somente em séculos precedentes como também na atualidade. 

Cotidianamente, a mídia propaga o culto à beleza, falso estereótipo também adotado 

pela sociedade. Padrões, rigorosamente, estabelecidos determinam a beleza 

feminina. De outro modo, a mulher que não apresenta o biotipo determinado ou 

desejado (e a grande maioria não se enquadra nele) pode buscá-lo parecer, por meio 

de intervenções médicas, adotando procedimentos cirúrgico-estéticos, adquirindo 

produtos que retardam a velhice, inibem marcas de expressão, tingem cabelos 

brancos, auxiliam no processo de emagrecimento, enfim, que desafiam os efeitos do 

tempo perante à fragilidade do corpo humano.  

Comumente a mídia, a ciência, as instituições que detêm o poder disseminam a 

cultura valorativa do corpo feminino e, não raro, escritores da modernidade também 

contribuem para apregoar estereótipos culturais. Apaixonado pelo que ele acredita ser 

mulher, Vinicius de Moraes é um exemplo. Ele apresenta, em seus versos, sobretudo 

em “Receita de Mulher”, o ponto de vista masculino sobre a aparência feminina, 

salientando que “No olhar dos homens/ É preciso, é absolutamente preciso/ Que seja 

tudo belo e inesperado” (MORAES, 2002, p. 25). 

Com esse poema, Moraes foi bastante criticado, principalmente pelo público 

feminino, por propagar padrões sobre a beleza da mulher. Certamente, ele contribui 

para a disseminação da “mística feminina”, enfatizando o falso mito de que a mulher 

deve ser “bonita”, conforme preceitos definidos pela sociedade. Desse modo, o que 

realmente, acentuou as vaias, em relação à postura falocêntrica do escritor, foram os 

versos que enfatizam que a beleza é critério essencial para a aparência feminina: “As 

muito feias que me perdoem / Mas beleza é fundamental” (MORAES, 2002, p. 25).  

É fato que as mulheres que se distanciam do considerado belo, do já 

culturalmente instituído, são marginalizadas em seu meio. Moraes prescreve um 

receituário de beleza, como o próprio título do poema sugere. Mulher magra, boca 

fresca, nádegas salientes, além disso, ela deve se socializar elegantemente. Com tais 

características corpóreas-sensuais, o poeta retoma a mística feminina, descrevendo 

como a mulher deve parecer fisicamente e como deve se portar diante da sociedade. 
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Como se não bastasse, em seu receituário, o escritor mostra-se taxativo ao 

afirmar que: “Não há meio-termo possível./ É preciso/ Que tudo isso seja belo” 

(MORAES, 2002, p. 25). O “tudo [...] belo” deve corresponder aos padrões sociais, no 

entanto, não há meio-termo, ou a mulher é considerada bonita ou feia, assim como 

são apresentadas as personagens femininas nos contos de fadas, ou se é princesa 

ou bruxa, sendo que as referidas denominações abarcam uma série de valores 

depreciativos à personalidade da mulher. 

Contudo, é bastante questionável o que é belo ou feio, uma vez que o padrão de 

beleza é critério subjetivo, não um dado estipulado por um grupo social que enaltece 

um único biotipo. As mulheres altas, magras, loiras e de olhos claros correspondem 

ao conceito de beleza? Mas, se esse critério é considerado padrão, as demais etnias 

seriam feias?  

Conforme pesquisa de Carlos Eduardo Fialho e Tatiana Miranda (2014), nem 

dois por cento da população mundial apresenta a aparência estipulada como padrão 

estético. Para eles, a manipulação da aparência feminina é tema constante há 

milênios, bem como o  

 

uso de artifícios para a conquista da beleza, tais como roupas, cosméticos, 
penteados e cortes de cabelo, dietas alimentares e uma série de outros 
artefatos são aliados na busca feminina pelo encaixe em determinados 
padrões ou ideais estéticos (FIALHO; MIRANDA, 2014, p. 200).  

 
O corpo feminino é estigma de simbologias e objeto em que se inscrevem as 

tradições e a cultura falocêntricas. Os artefatos, citados pelos pesquisadores, são os 

mecanismos em que se buscam o alcance do modelo corporal rotulado como bonito.  

É fato que as narrativas míticas acentuam a distinção de papéis sociais entre 

homens e mulheres, independentemente da localização dos povos que as narram no 

planeta. Pertencente à aurora dos tempos, mitos cruzam oceanos, bem como terras 

longínquas, mas detalhes específicos, de cunho cultural são coincidentes, como a 

ênfase atribuída a ideia de que a mulher só encontra plena realização no matrimônio 

e na maternidade, presente em contos de fada. Da vasta produção poética, popular e 

mítica, oriunda da Idade Média, Branca de Neve entre outras obras, como são 

conhecidas no Brasil, é um exemplo comum entre os povos.  

Para Claude Lévi-Strauss (1979, p. 33-34), as estruturas mentais assemelham-

se e, independentemente das diferenças culturais que caracterizam os homens e seus 
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povos, algo os identifica, pois apresentam a mesma capacidade intelectual para 

explicar o desconhecido e, assim, entender o entorno e o mundo que os circunda. 

Desse modo, a narrativa mítica surge, não somente como prerrogativa para esse 

processo de entendimento, mas também como reafirmação da mística feminina. 

Durante séculos, as injustiças cometidas contra a mulher eram justificadas por 

meio da natureza das coisas, não sendo incomum atribuir a Deus a responsabilidade 

por existirem grupos oprimidos. As diferenças do estatuto sexual, criadas pela 

humanidade e vinculadas ao temperamento e ao papel social, naturalizaram-se. 

Segundo John Stuart Mill (2006, p. 411), agir “‘contra a natureza’ significa o 

incomum, o desabitual, e tudo o que é habitual parece natural. E como a subordinação 

das mulheres aos homens é um costume universal, tudo o que tende naturalmente a 

opor-se-lhe parece contra a natureza”. Mill (2006) observa que há confiança nos 

costumes e nos sentimentos comuns em detrimento à argumentação. Consoante a 

isso, o que é determinado como princípio universal, (e essa determinação é 

responsabilidade dos homens, pois a história da humanidade foi redigida por eles), 

raramente, é questionado. Costume e sentimento, desprovidos de fundamento 

racional, tornam-se vícios degradantes que desqualificam o corpo físico e a moral 

humana, tornando-se violência silenciosa, contínua e simbólica, conforme Pierre 

Bourdieu (2002).  

Bourdieu (2002) questiona a ordem do mundo quanto às obrigações, deveres, 

proibições e direitos, procurando inquirir o fato de que as instituições que compõem o 

universo mais privado (Estado, Escola, Família) regem de acordo com o princípio de 

dominação, o qual determina a ordem. Em décadas precedentes, Beauvoir, referindo-

se à educação destinada às meninas, menciona que “é um destino imposto por seus 

educadores e pela sociedade” (BEAUVOIR, 1967, p. 21). Desse modo, ela salienta 

que o destino da mulher é assentado através da educação que propaga a sina 

feminina e é oferecida pela família, Escola e Estado, enfim a sociedade que a cerca e 

a educa em vínculo mais restrito ou amplo.  

As referidas instituições perpetuam a ordem por meio da história disseminada 

em âmbito mais restrito. Nela constam relações de dominação, privilégios, injustiças, 

insanidades e, não surpreendentemente, tais situações são vistas como aceitáveis e 

naturais. Para Bourdieu (2002), a dominação masculina, propagada na e pela história, 
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é um exemplo por excelência desta submissão. Tanto que o autor a denomina de 

violência simbólica, assim caracterizando-a: 

 

[...] violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se 
exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e 
do conhecimento, ou mais precisamente, do desconhecimento, do 
reconhecimento ou, em última instância, do sentimento (BOURDIEU, 2002, 
p. 3-4).  

 
Conforme o autor, a violência simbólica se efetiva pela relação social e nela se 

apreende a lógica da dominação, exercida segundo princípios simbólicos (a língua, 

estilo de vida, modo de pensar, agir e o corpo) conhecidos e reconhecidos pelo 

dominado e também pelo dominante. Nessa perspectiva, os sexos masculino e 

feminino são opostos e assimétricos, o masculino é visto como hierarquicamente 

superior e construído contra e em relação ao feminino. Esse preceito é “um longo 

trabalho coletivo de socialização do biológico e de biologização do social” 

(BOURDIEU, 2002, p. 4), a partir do qual foi inculcado nas mentes dos indivíduos que 

os gêneros apresentam habitus sexuados, conhecimento adquirido e incorporado em 

relação à dicotomia feminino e masculino. Oposição que não somente ressalta a 

diferenciação biológica, a anatomia dos corpos, mas a construção social 

sistematizada em torno dessa diferença.  

As instituições Estado, Escola, Família no decorrer da história efetivaram o 

habitus, por meio de mecanismos constantes que legitimaram a concepção da 

dominação e, consequentemente, da supremacia masculina. Desse modo, tornou-se 

dispensável uma justificativa mais aprofundada para a visão androcêntrica, pois suas 

representações sociais assumiram caráter de naturalização.  

A constituição da sexualidade envolta de erotismo enraíza-se em “uma 

topologia sexual do corpo socializado, de seus movimentos e seus deslocamentos, 

imediatamente revestidos de significação social – o movimento para o alto sendo, por 

exemplo, associado ao masculino, como a ereção, ou a posição superior no ato 

sexual” (BOURDIEU, 2002, p. 8). Na cultura ocidental, a imagem associada ao alto 

liga-se à divindade. Na arquitetura de igrejas, cúpulas altas significam a proximidade 

a Deus. Essa concepção não é exclusividade da religião católica. Diferentes religiões, 

incluindo os pagãos de Roma, cristãos, hindus e muçulmanos utilizavam a cúpula para 

expressar semelhantes significados. A postura ereta do órgão genital masculino 

também parece receber tal denotação. Como se não bastasse a referida comparação, 
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o sêmen simboliza o preenchimento do vazio constante no útero feminino. É o leite, 

aquilo que concebe a vida dentro desse espaço, até então, considerado inútil. A 

mulher é mera receptora, representando matéria oca que necessita ser preenchida 

para o surgimento de vida.  

Bourdieu (2002), através de estudos na região da Cabília, observou a 

predominância dessas estruturas morfológicas (ereção- divindade, sêmen – leite, 

alimento entre outras) que evocam a supremacia masculina. O homem é denominado 

como o vivente, o qual dá a vida através do esperma. Visto por esse prisma, a 

fecundação é uma atividade masculina, comparada à fecundidade das lavouras. Já a 

terra e a natureza são associações ligadas ao feminino. 

Esses são esquemas de pensamentos que têm aplicação universal. Com base 

nessas representações, que possuem caráter místico e inserem-se na concepção 

ritualística da fertilidade, verifica-se que a linguagem é um dos mecanismos mais 

fortalecedores dessa dominação.  

A divisão das coisas e das atividades inserem-se em um sistema de oposições 

homólogas, conforme Bourdieu: “(...) alto/baixo, em cima/embaixo, na frente/atrás, 

direita/esquerda, reto/curvo (e falso), seco/úmido, duro/mole, temperado/insosso, 

claro/escuro, fora (público)/dentro (privado), etc” (BOURDIEU, 2002, p. 8). Para os 

referidos opostos há uma infinidade de jogos semânticos e metáforas, os quais 

consolidam diferenças de natureza das variações e traços distintivos. 

Esses esquemas de pensamentos solidificam os traços distintivos binários 

entre os sexos e são incessantemente confirmados “pelo curso do mundo, sobretudo 

por todos os ciclos biológicos e cósmicos” (BOURDIEU, 2002, p. 9). No entanto, tudo 

parece perfeito, harmônico quanto à ordem social, uma vez que homens e mulheres 

são moldados a desenvolver o que é determinado a seus corpos. Nesse caso, a 

violência mostra-se invisível aos olhos, mas impregnada em nossas mentes. 

Para Bourdieu, a dominação masculina é violência simbólica, uma vez que não 

é percebida pelas próprias vítimas, pois está enraizada em seus cérebros desde tenra 

idade, apresentando-se como base da engrenagem que move a relação social. Tanto 

que meninos e meninas são condicionados a universos distintos. Além disso, as 

relações de sentido independem das relações de força. Não precisa provar que a força 

é atributo do homem. Muito menos, necessita-se de o uso da força para comprovar 
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tal denotação, pois esse atributo já está incutido nas mentes, tornando-se uma 

característica natural de todo o homem.  

O autor salienta que ao tomar, como simbólica, a violência que analisa, não 

significa que não haja violência física contra a mulher. Nem se está minimizando a 

situação (pois a agressão física é um fato presente na vida das mulheres) e muito 

menos retirando a culpa dos homens pela prática desse ato. Simbólico não representa 

violência sem efeitos reais, imaterial, uma distinção simplista. Muito pelo contrário, 

para o autor, representa “a objetividade da experiência subjetiva das relações de 

dominação” (BOURDIEU, 2002, p. 22).  

A violência simbólica se esconde na visão cosmológica da sociedade, 

utilizando o corpo feminino como instrumento de controle. O resultado dessa violência, 

aparentemente silenciosa, é a submissão paradoxal, expressa no reconhecimento e 

respeito pelas condutas dominantes. Bourdieu compara o sistema mítico-ritual ao 

sistema jurídico constante nos Estados, uma vez estabelecidos são aceitos e 

legitimados como ordem social pelos indivíduos: 

 
O sistema mítico-ritual (referente à violência simbólica) desempenha aqui um 
papel equivalente ao que incumbe ao campo jurídico nas sociedades 
diferenciadas: na medida em que os princípios de visão e divisão que ele 
propõe estão objetivamente ajustados às divisões pré-existentes, ele 
consagra a ordem estabelecida, trazendo-a à existência conhecida e 
reconhecida, oficial (BOURDIEU, 2002, p. 8, grifo meu). 

 
Convém observar que o sistema patriarcal é uma forma de expressão dos mitos 

e seus rituais, pois nesse sistema cabe ao homem a designação do gênero humano 

e junto a isso, uma infinidade de sentidos morfológicos acrescem-se para consolidar 

a supremacia masculina. Mitos são reafirmados de geração a geração por meio de 

rituais que enaltecem diferenças corpóreas entre homens e mulheres, baseadas na 

constituição biológica entre ambos os sexos. 

A afirmação de que a desigualdade de direitos entre homens e mulheres 

baseia-se na origem da lei do mais forte é paradoxal, pois, em tempos remotos, 

quando a lei do mais forte era a única regra para a sobrevivência, não havia mulheres? 

Sendo consideradas sexo frágil, só os homens mantinham-se vivos? As instituições 

detentoras de poder colocaram o direito ao lado da força e propiciaram sua 

manutenção secularmente, conforme Judith Butler (2017). Neste contexto, a 

escravidão feminina mantém a ordem das coisas e ao “bem” universal.  
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Há convergência de ideias entre Butler (2017) e Mill (2006), uma vez que o 

referido autor salienta que as leis e os sistemas sociais valoram o que já existe, as 

relações entre sujeitos e  

 

convertem o que era um simples fato físico em um direito legal, dão-lhe a 
sanção da sociedade, e, principalmente, visam à substituição dos conflitos de 
força física, que não conhecem regra ou lei, por meios públicos e organizados 
de afirmar e proteger esses direitos (MILL, 2006, p. 184).  

 
Conforme Mill (2006), a subordinação do sexo feminino ao masculino baseia-se 

em teoria, sem amparo científico que comprove debilidade física, mental em 

comparação ao homem. Essa crendice relegou à mulher a condição primitiva de 

escrava. Condição abrandada e modificada conforme à evolução dos costumes 

sociais, mas com isso, deteve-se o controle da justiça nas relações humanas. 

A violência masculina, encorajada como princípio de virilidade, é uma das formas 

de manutenção do controle da justiça. Kate Millett (1970) questiona se as simbologias, 

historicamente, designadas para a composição de caráteres, conforme o gênero, 

trazem contribuições para o ser humano: 

 
[...] violência encorajada como manifestação de virilidade e a excessiva 
passividade definida como característica feminina, inúteis em ambos os 
sexos; a eficiência e o intelectualismo do temperamento “masculino” e a 
ternura e a consideração ligadas ao temperamento feminino, recomendáveis 
a ambos os sexos sem distinção (MILLETT, 1970, p. 10).  
 

O sistema patriarcal foi um dos meios de propagação dessa relação desigual de 

atributos e poder entre os sexos. Disseminado, por meio da educação transmitida à 

humanidade, formaram e moldaram caráteres arraigados a valores sociais 

estereotipados, como a mística feminina. Como suporte pedagógico, ideológico e 

educacional para a consolidação do sistema, obras inumeráveis não raro abordavam 

questões de gênero, pregando a idealização da mulher e a força corpórea masculina.  

O escritor britânico John Ruskin (1970, p. 144-145), em seu discurso, muito 

contribuiu para moldar a imagem angelical feminina, abordando temas preconizados 

na época vitoriana, o lar e a bondade da mulher. Enaltecendo o sistema de sujeição 

feminina, por meio de uma eloquente retórica, retrata o verdadeiro lugar da mulher: 

 
Esta é a verdadeira natureza do lar – é um lugar de paz, abrigo dos 
sofrimentos, dos receios e das divisões. Senão, não é um lar. [...] onde houver 
uma verdadeira mulher haverá um lar. Mesmo que ela só tenha as estrelas 
sobre a cabeça e o pirilampo na erva fria seja a única lareira, mesmo assim 
haverá um lar; e para a mulher virtuosa, ele alarga-se à sua volta, melhor 
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ainda que se fosse coberto de cedro ou pintado de vermelho, projectando a 
sua luz calma para os que não têm abrigo.  
 

A retórica de Ruskin (1970) eleva o papel feminino à santificação, uma vez que 

a verdadeira mulher deve adequar-se ao sistema de sujeição patriarcal, inserindo-se 

de bom grado à escravidão doméstica. Em sua estreita visão, o autor delimita o mundo 

em duas esferas: a do homem, ser ativo, inteligente, dotado de razão. É a dimensão 

dos semi-deuses, abençoados em sua constituição corpóreo-mental perfeitos. Já a 

segunda esfera é povoada pelas mulheres, o segundo sexo, como caracterizou 

Beauvoir (1970), ou pertencente ao status secundário, conforme Sherry Ortner (1979).  

Demarcadas a pertencer do outro lado da esfera terrestre, as mulheres 

representam o oposto dos homens, segundo o mito criado pela sociedade. As 

características, que compõem o caráter masculino, pertencem somente a seu gênero, 

cabem às mulheres a negação dos traços já constantes na personalidade dos 

homens. Se o homem é inteligente, a mulher já não o é; se o homem é dotado de 

razão, a mulher não a apresenta. Se o homem desempenha suas funções fora do lar, 

a mulher enclausura-se nele.  

Para Ruskin (1970), a ação dos homens e a passividade das mulheres delimita 

dogmas pretensiosos de estatuto social. Essas diferenças cultuadas não somente por 

Ruskin, mas também pela civilização, tornam natural o que se propagou como habitual 

para caracterizar os sexos. O sistema patriarcal, inserido na educação destinada a 

meninos e a meninas, delimita o que é devido e não devido aos gêneros, conforme 

menciona: 

 
Eis agora, de maneira resumida, o caráter de cada um. O poder do homem é 
activo, progressivo e defensivo. E eminentemente activo, criador, inventor e 
defensor. A sua inteligência leva-o à especulação e à invenção; a sua energia 
à aventura, à guerra e à conquista. [...] Enquanto o poder da mulher é 
metódico, e não guerreiro, a sua inteligência não a leva nem a inventar nem 
a criar, mas a ordenar com amor, a arranjar as coisas e a tomar decisões [...] 
pelo seu ofício e pelo lugar que ocupa ela fica ao abrigo de todo o perigo e 
tentação. O homem que trabalha duramente, afronta sozinho todos os 
perigos e todas as provas, e é sobre ele que cai a responsabilidade, o 
fracasso e o erro inevitável; ele é muitas vezes ferido ou vencido, muitas 
vezes enganado, e sempre endurecido (RUSKIN, 1970, p. 54).  

 
O discurso de Ruskin delineia figuras míticas. Parece que homens e mulheres 

estão emoldurados nas páginas de contos de fadas e nela visualiza-se o príncipe em 

seu cavalo branco, suntuoso, desenhado em traços detalhados expressos na 

totalidade da página. Ele embrenha por entre a floresta, cavalga pelo espaço 
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desconhecido que lhe é próprio, pois desteme o perigo. Em um espaço diminuto da 

borda esquerda, há a imagem de uma casa, onde supõe-se que a mulher esteja lá. 

Como uma analogia a O Pequeno Príncipe, de Exupéry (2017), em que o aviador 

desenha uma caixa, dentro da qual imagina-se que o carneiro lá dentro se encontre. 

Presume-se que a figura feminina esteja enclausurada no espaço restrito do lar para 

manter-se resguardada das ameaças do mundo exterior, uma vez que ela não passa 

de criança indefesa, apática, sem inteligência, mas dotada de muito amor conforme a 

descrição de caráter proposta por Ruskin (1970).  

Nesse contexto, verifica-se que os gêneros constituem um cenário criado para a 

humanidade ler, contemplar, assimilar, mas não é a caracterização real dos seres. O 

caráter esboçado para homens e mulheres delineia personalidades antagônicas. O 

homem equipara-se a um príncipe, a um rei, a um gênio, a um estrategista de guerra, 

a um trabalhador árduo e responsável. De outro modo, a negação de bons 

predicativos restou para emoldurar a personalidade feminina. Evidentemente que, 

esses preceitos são representativos da época, século XX. Desse espaço temporal até 

a presente data muita coisa mudou? Observa-se que não. O patriarcalismo apresenta 

raízes profundas, edificadas pela educação destinada a meninos e meninas ainda na 

atualidade. 

Desde a infância, o menino é educado para assumir posturas superiores 

discriminatórias de domínio sexual, bem como é instigado a experimentar sentimentos 

de prazer e satisfação ao cometer abusos em relação à mulher. Como salienta Mill, 

citado por Kate Millett: 

 
[...] as pessoas não fazem ideia [...] como os rapazes se apercebem depressa 
da sua superioridade em relação às raparigas; como este sentimento cresce 
e se desenvolve juntamente com eles; como os estudantes o transmitem uns 
aos outros; como o filho se julga depressa superior à mãe, mostrando 
possivelmente uma certa condescendência para com ela, mas nenhum 
respeito real; e como ele sente uma sensação sublime e dominadora em 
relação à mulher à qual permite partilhar a sua vida. Como é que se pode 
supor que isto não perverte o comportamento do homem como indivíduo e 
como membro da sociedade? Sobretudo quando este sentimento de 
superioridade em relação ao sexo oposto se alia a uma autoridade pessoal 
sobre um indivíduo dessa categoria [...] (MILLETT, 1970, p. 67).  

  
Observa-se que a educação destinada aos meninos contribui para a sutil 

imposição de valores e posturas que diferenciam os sexos. A educação no seio 

familiar, os discursos religiosos, o ensino escolar são meios propagadores do discurso 

da supremacia masculina baseada em critérios de força muscular.  
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Com a educação dispensada às meninas, elas aprendem a acautelar-se, 

parecerem-se com suas mães, avós, bisavós, enfim como todas as outras mulheres 

de sua família e de gerações anteriores. Por outro lado, se o ajuste não for aceito 

como um processo natural pela menina, ela enfrentará situações conflituosas em 

relação à sua própria identidade, uma vez que a sociedade não admite exceções para 

as regras impostas. Como não entender algo já legitimado pela lei não fundamentada 

dos homens?  

O discurso disseminado pelas instituições que denotam poder (Escola, Igreja e 

Estado) operacionalizam a representação e autorrepresentação das mulheres. Para 

a imagem feminina só há a possibilidade de associação de dois papéis concomitantes, 

esposa e mãe. A menina é doutrinada desde o nascimento a inserir-se em um sistema 

oposicional, binário de gênero, em que a lógica subjacente e persuasiva do 

pensamento legitima a cultura patriarcal e, consequentemente, naturaliza a 

inferioridade feminina relacionada à anatomia dos corpos. Referindo-se à infância, 

Beauvoir salienta que:  

 

[...] a passividade que caracterizará essencialmente a mulher “feminina” é um 
traço que se desenvolve nela desde os primeiros anos. Mas é um erro 
pretender que se trata de um dado biológico: na verdade, é um destino que 
lhe é imposto por seus educadores e pela sociedade (BEAUVOIR, 1967, p. 
21, grifo da autora).  
 

As meninas são educadas para parecerem apáticas. Curiosidade e travessura 

pertencem ao território masculino, são coisas de menino, como diriam as mães ao 

repreender suas filhas. Os universos são claramente delimitados para os sexos, 

abstendo-se de que crianças apresentam características semelhantes, principalmente 

nas primeiras fases da vida.  

Para o imaginário coletivo, a mulher deve adequar-se não só a padrões rígidos 

de conduta, mas de beleza também. Como exemplo, o ritual chinês comensurava às 

mulheres a terem os dedos dos pés quebrados pelos pais e, além disso, a passarem 

anos com os pés amarrados em um formato triangular para que não crescessem, pois 

o padrão chinês para a mulher é ter pés muito pequenos, aliás, quanto mais pequenos 

mais belas são as mulheres. Não raras mutilações físicas e rigidez comportamentais 

são explicadas pela lógica da cultura adotada por nações em particular, mas, em 

geral, padronizam quesitos físicos associados à mulher, legitimando valores 
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falocêntricos. Beauvoir (1967), ainda tratando-se da infância e a educação destinada 

às meninas, menciona que: 

 

[...] ensinam-lhe que para agradar é preciso procurar agradar, fazer-se objeto; 
ela deve, portanto, renunciar à sua autonomia. Tratam-na como uma boneca 
viva e recusam-lhe a liberdade; fecha-se assim um círculo vicioso, pois 
quanto menos exercer sua liberdade para compreender, apreender e 
descobrir o mundo que a cerca, menos encontrará nele recursos, menos 
ousará afirmar-se como sujeito [...] (BEAUVOIR, 1967, p. 22).  
 

Em um ritual constante de e para a sua convivência, a mulher para agradar 

precisa calar-se, mutilar os pés, o clitóris (prática ainda habitual na África e Oriente 

Médio), raspar o cabelo para se casar (judaísmo ortodoxo), abster-se de sua 

liberdade, permitindo o trato como objeto inerte, pois, em muitos casos ou em sua 

grande maioria, a mulher não tem escolha. Ela deve tornar-se submissa para a sua 

inclusão no meio social e, não considerando como fato incomum, para preservar sua 

vida. 

Muito distante da realidade brasileira parecem situar-se os exemplos de 

mutilações do corpo feminino. No entanto, em uma resolução promulgada em 04/2019 

pela Convenção dos Ministros e das Assembleias de Deus do estado de Mato Grosso 

(COMADEMAT), comprova-se o contrário. Neste documento, diversas proibições 

acerca de usos e costumes aos membros da denominação são determinadas. A 

posição doutrinária da referida religião estipula que “as mulheres ficam proibidas de 

usarem o que se identificou como ‘trajes masculinos’, roupas curtas e/ou 

transparentes, decotes chamativos, maquiagem, sobrancelhas desenhadas e cortar o 

cabelo”, conforme o site noticias.gospelmais.com.br. 

Essa instituição religiosa denota poder, no sentido de impor às suas fiéis 

adequação as regras que estabelece. Nesse contexto, observa-se que, a partir da 

medida determinada pelo estabelecimento de cunho religioso, a ideologia patriarcal é 

fomentada, pois regra-se como a mulher deve vestir-se e portar-se em relação ao seu 

próprio corpo. A identidade feminina é construída a partir de sanções masculinas, 

arraigadas a falsos estereótipos, atreladas ao sistema vigente. Nesse caso, retoma-

se Bourdieu (2002), quando ele menciona que as instituições denotam 

representatividade no contexto social (Família, Igreja, Estado), utilizam-se de 

discursos que reforçam o patriarcado. 
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Situações como essas, próximas e algumas distantes da realidade sócio-

política-cultural de cada povo, manifestam semelhante linguagem em relação à 

mulher, a de que seu corpo não lhe pertence, mas a quem o contratou, seja pelo 

estatuto do casamento ou pela posse de seus pais no seio familiar.  

Brasil, China, África, Oriente Médio entre tantos outros países que povoam o 

planeta, com tantas diversidades culturais, expressam o mesmo preceito quanto ao 

corpo feminino, símbolo de pecado. Expô-lo é um ato vergonhoso, torna-se 

aviltamento para com seu esposo, senhor ou pai, segundo a ótica masculina, atrelada 

ao cunho religioso comumente. 

Não só Beauvoir (1970) discute sobre a educação diferenciada que é destinada 

a meninos e meninas, Mill (2006) e Bourdieu (2002) também se posicionam acerca 

do discurso veiculado pelas instituições que detêm o poder e molduram imagens 

comportamentais para homens e mulheres. Mill salienta o papel decisivo da família 

na tarefa de incutir valores e posturas sociais relacionadas ao gênero sexual. Bourdieu 

(2002) não só menciona o núcleo familiar, mas estende a abrangência da oratória 

doutrinária-educacional ao Estado e à Igreja, instituições que mantêm a ordem por 

meio do poder autoritário, conforme já mencionado.  

Comparação semelhante pode ser evidenciada em narrativas audiovisuais 

veiculadas pela mídia. Quanto maior a sua frequência de exposição, maior será a 

assimilação pelo povo, bem como sua aceitação, simpatia relacionada ao discurso 

proposto e a consequente ação, a aquisição de produtos. 

De outro modo, propagandas são veiculadas em um período temporal curto, com 

raras exceções, pois há inovações permanentes de produtos lançados no mercado, o 

mesmo não se atribui à disseminação de mitos correspondentes a moldes 

comportamentais para os gêneros, uma vez que associados à querela da 

humanidade, o tempo torna-se imensurável.  

Do mesmo modo, os discursos divulgados pelas propagandas e pela 

humanidade em relação à figura feminina culminam em um fim específico, a 

aquisição/posse de produtos/bens. Comparada como objeto, assim como um móvel 

que é lapidado para encaixar em um canto da casa, a mulher nasceu para agradar 

seu dono. De acordo com essa realidade, o objeto-mulher dificilmente tornar-se-á 

sujeito de suas ações e, principalmente, não concretizará suas vontades como sujeito-
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mulher ou alcançará a assunção, termo mencionado por Beauvoir (1967). Assumirá o 

papel social designado a ela, o de adornação, cultuado nas narrativas míticas. 

O ajuste sexual condizente à adoção de papéis sociais é o objetivo da educação 

feminina segundo Ruskin (1970). Em sua oratória, ele expõe, de forma clara, que a 

mulher é desprovida de inteligência inventiva e criativa e faltando-lhe intelecto, ela 

deve moldar-se com o que lhe é imposto pelo mais inteligente, o homem. Conforme 

esse prisma, o organismo mais apto, o masculino prevalece. Isso significa que a lei 

do mais forte vigora, no sentido de definir e restringir parâmetros para a figuração 

feminina, associados aos âmbitos histórico-político-social. Como não associar a 

seleção natural abordada por Ruskin (1970) junto às proposições darwinistas?  

O destino alicerçado em fundamentações de cunho biológico, psíquico e/ou 

econômico pode definir a importância da fêmea para o vínculo social. Contrapondo-

se às concepções de Ruskin, Beauvoir assevera que “é o conjunto da civilização que 

elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de 

feminino” (BEAUVOIR, 1967, p. 9). 

Com vertente ontológica, principalmente, o destino é associado pela civilização, 

por homens e também por mulheres. A condição servil está ligada ao capricho de 

quem pratica a crueldade, ambos coexistindo em uma inter-relação. A abstenção 

feminina em relação aos desmandos do homem é sinônimo de cumplicidade e 

“somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um Outro” 

(BEAUVOIR, 1967, p. 9). 

A imagem construída para a mulher como o “outro” do homem foi aceita pelo 

homem e pela própria mulher, segundo Beauvoir. Evidentemente que inúmeros 

fatores condicionantes obrigaram-na ou seduziram-na a aceitar o rótulo.  

A figura da mulher assumiu várias simbologias na perspectiva masculina. O 

“outro” do homem, mencionado por Beauvoir (1970). Conforme a Gênese, a costela 

de Adão que não foi agraciada pelo sopro divino. Para Aristóteles (1998), a “metade 

dos seres vivos” e o “não homem”, observado por Schmidt (2012), uma vez que a 

referência para designar a humanidade é o homem. Dessa forma, disseminou-se 

entre e por gerações a mística feminina, a figura degradada da mulher como servidora 

submissa e incansável, o objeto passivo de reprodução, dependente do homem para 

configurar sua própria existência. 
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Muitos homens escreveram a história, obstinados em explicar a política social 

da existência por meio da política-anatômica-corporal, para exaltar a sua própria 

imagem como em um processo narcisista, desfez-se da imagem do outro, ou seja, da 

outra, da mulher. Tanto que para Beauvoir, o termo fêmea é considerado pejorativo 

“não porque enraíze a mulher na Natureza, mas porque a confina no seu sexo” 

(BEAUVOIR, 1970, p. 25). 

Homens ávidos da política-filosófica não limitaram valores depreciativos ao 

compor a história da e para a figuração feminina. Teorias existencialistas e capitalistas 

estão imbricadas à medida que associam a elas atributos de mais e menos valia 

destinados ao próprio ser humano. Além disso, algumas práticas, atreladas às 

referidas teorias, funcionam como combustível para alimentar a engrenagem que 

movimenta os sistemas, tais como a violência simbólica e silenciosa. No menosprezo 

do outro com base na anatomia dos corpos, concepção não rara vinculada à religião, 

pratica-se violência. Essa situação torna-se agravante quando o Estado, a Escola e a 

Igreja propagam discursos estereotipados, que difundem concepções de mais valia 

para o homem e de menos, para a mulher, e se somam à doutrinação apregoada pela 

família. 

Bourdieu (2002) reflete sobre a arbitrária divisão entre os sexos que se 

apresenta em todo o mundo social, na ordem das coisas e é assimilada como natural, 

adquirindo reconhecimento de legitimidade. No entanto, constitui-se como violência, 

simbólica e silenciosa. Logo, pode-se convir que homens e mulheres são produtos de 

seu meio. Historicamente, eles se condicionaram a aceitar regras impostas em seu 

vínculo familiar e social para não sofrerem as consequências advindas de pensar e 

agir diferente do que já é pré-estabelecido, mas sem cunho científico, uma vez que se 

adota a lógica de consenso popular. Homens e mulheres adaptaram-se ao seu habitat 

natural, conforme Darwin. Fruto de educação opressora e limitada, a mulher é tolhida 

de sua capacidade mais eminente, a de pensar, característica de todo e qualquer ser 

humano que não apresente disfunções mentais. Se a ela não é permitido refletir, tomar 

iniciativas, mostrar-se contrária ao sistema vigente, então não é considerada ser 

humano? Talvez não ou um ser passível, talhado para a escravização. Mill observa 

que o lar é o centro de um sistema de “escravização doméstica” (MILL, 2006, p. 62).  

Conforme Mill, as mulheres estão em uma posição diferente em relação às 

classes subjugadas, pois os homens não somente querem sua subserviência, mas 
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também seus sentimentos. Isso se deve ao fato de que, se elas estiverem envolvidas 

emocionalmente com o seu senhor, jamais rebelar-se-ão contra o poder masculino. 

Desse modo, Mill salienta que: “Todos os homens, exceto os mais insensíveis, 

desejam ter, na mulher mais ligada a ele, não uma escrava à força e sim voluntária, 

não simplesmente uma escrava, mas uma favorita” (2006, p. 191).  

Portanto, os homens adotaram a educação catequética para doutrinar a postura 

feminina e nisso foram muito felizes, alcançando o intento. Tanto que sentimento de 

culpa, de temor associados à possibilidade de magoar ou não atender aos anseios de 

seu marido e/ou da religião povoam a mente feminina. Corpo e mente foram 

escravizados para obedecer ao controle de quem a possui.  

O embuste masculino naturalizou a escravização feminina e essa concepção 

cristalizou-se como pensamento universal. A difusão simbólica da figura fragilizada e 

dependente alastrou-se de forma contínua e intensa, por meio da educação escolar e 

familiar, dos livros, da convivência social e acompanhou a evolução dos tempos, 

mantendo-se cristalizada na lógica inconsistente do sistema oposicional binário de 

gênero. Tanto que, a subordinação social feminina, sinônimo de resquícios de um 

velho mundo, é fato determinante em meio à sociedade moderna.  

A teoria existencialista endossa a visão de que a natureza pertence ao campo 

feminino. Analogia também empregada como simbologia da mulher. Mulher e 

natureza são equiparadas. Ambas enraizadas ao solo, ao lar, geram e nutrem a 

humanidade. Desse modo, não há como negar que o mito impulsiona o pensamento 

e a ação do homem. Nesta esteira de reflexões, Beauvoir (1970), Schmidt (2012) e 

Ortner (1979) compartilham a questão de que a cultura social ratificou o determinismo 

biológico como fator simbólico para enfatizar a separação do binômio cultura e 

natureza. 

Beauvoir (1970) considera de fundamentação mística o pertencimento da mulher 

à Natureza. Segundo ela, para os agricultores, é um mister a terra fecundar vida assim 

como a vida aflorar no ventre materno. O laço que une Terra-mulher é bastante 

estreito, uma vez que, tanto a mulher como a Natureza apresentam direito à gestação, 

bem como domínio do tempo religioso e legal sobre seus frutos. Para o agricultor, “a 

Natureza na sua totalidade apresenta-se a êle como uma mãe; a terra é mulher, e a 

mulher é habitada pelas mesmas forças obscuras que habitam a terra” (BEAUVOIR, 

1970, p. 87). 
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Rita Schmidt (2012) observa que o binômio mulher/natureza e homem/cultura 

são categorias vinculadas ao sistema patriarcal. A partir dele, estabeleceram-se 

diferenças entre os sexos, associando ao corpo feminino à natureza e ao homem à 

cultura, como reflete a autora:  

 
Com raízes na epistemologia patriarcal sobre a diferença entre os sexos, 
pode-se dizer que o dualismo natureza/cultura produziu a moldura dominante 
do humano declinado pelo masculino em sua relação com um ser menos 
humano, uma categoria entre o homem e o não homem que veio a definir o 
ser mulher, definição decorrente da raciocinalização do mimetismo biológico 
que ratificou as representações de uma relação pretensamente “natural” do 
corpo das mulheres com a natureza (SCHMIDT, 2012, p. 3). 

 

Conforme Schmidt, o Racionalismo filosófico e o empirismo científico 

consagraram os dualismos relacionados à anatomia humana. Para ela, o binômio 

natureza/cultura originou um conceito-metáfora que se tornou a marca registrada do 

campo conceitual associado à filosofia e à ciência modernas.  

No racionalismo cartesiano, o binômio adquiriu ressignificação, uma vez que o 

corpo passou a pertencer às leis mecânicas da natureza, renegando o que o método 

filosófico consagrou como égides do saber moderno, a racionalidade e a objetificação.  

O método filosófico sacralizou a partição entre corpo e mente, baseando-se na 

premissa de que o homem, por meio de uma mente incorpórea, assume a postura de 

sujeito indagativo perante ao objeto inerte, o corpo. Como sujeito soberano do 

conhecimento e de suas ações, supera as limitações que o corpo humano por ora 

poderia apresentar. Quanto à outra parte da cisão, assume o estatuto do feminino, 

pois é o mundo objetificado de uma natureza corpórea. 

Ao mencionar a ciência, convém citar Francis Bacon, considerado o pai do 

empirismo moderno e um dos fundadores das ciências naturais no que se refere ao 

feminino, no século XVII. Em Novum Organum Scientiarum (1973), o filósofo inaugura 

o nascimento da ciência moderna, mas como campo intelectual exclusivo do homem-

cientista. Nesta obra, Bacon intitula a natureza como um modelo mecânico uniforme 

e feminino, movido por forças de causa e efeito. Já o homem-cientista é denominado 

de o senhor semi-deus, capaz de dominar e controlar o feminino ou objeto-natureza.  

Sherry Ortner (1979) discute a questão já abordada por Beauvoir (1970) 

referente à dicotomia natureza/cultura que envolve os gêneros. Ela observa que a 

humanidade deve pertencer a padrões distintos, à natureza ou à cultura. Juízos de 

valor associados aos sexos acompanham as categorias apregoadas como distintas. 
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Mas isso não se finda com a divisão limiar entre os padrões e o consequente 

enquadramento de homens e mulheres aos seus respectivos territórios delimitados. 

A batalha segue, uma vez que a humanidade busca manter o controle sobre a 

natureza, tanto que Ortner pondera de forma ampla “a cultura com a noção de 

consciência humana (isto é, sistemas de pensamento e tecnologia)” (ORTNER, 1979, 

p. 100), sendo que, por meio delas, o homem procura afirmar seu controle diante da 

natureza. 

No entanto, cultura e natureza coexistem, a formação cultural de um povo 

depende da sua relação com a natureza e do meio social ao qual se insere, dessa 

forma, a natureza insere-se na cultura e a cultura forma-se a partir da humanidade 

inserida em seu habitat, a natureza.  

Ortner (1979) acrescenta ainda que o aspecto corporal feminino, relacionado 

às suas funções fisiológicas (menstruação, lactação, procriação) é apregoado 

universalmente como fator que limita a função social da mulher e, não obstante, usado 

como via de regra para confiná-la a contextos que, supostamente, aproximam-se de 

sua natureza, os cuidados do lar, do marido e dos filhos. 

Mas a mulher não seria a representante da natureza assim como da cultura, 

uma vez que ela insere o bebê ao mundo social, ensinando-lhe como agir e se portar 

diante do meio que o envolve? Não seria a mulher, em geral, que educa a criança, 

visando torná-la cidadã de sua cultura? Ortner propõe o debate sob este viés, a mulher 

seria a mediadora entre a cultura e a natureza, uma vez que é a mãe “que transforma 

os recém-nascidos, de simples organismos, a seres humanos culturais” (ORTNER, 

1979, p. 109). Analisando a mulher, em sua função socializadora, não há como 

desvinculá-la da representatividade cultural.  

De outro modo, a partir de Chorodow, Ortner (1979, p. 112) considera que a 

inferioridade feminina é revalidada devido à estrutura familiar, na identificação da mãe 

com a filha cultua-se a identidade do papel feminino, sendo errôneo afirmar que a 

situação de desvalia da mulher seja devido a fatores biológicos. Aristóteles (1998) 

incitou essa discussão sobre atribuir juízo valorativo ao ser humano relacionado à 

diferença sexual e muito do que foi escrito naquele tempo ainda perdura. No entanto, 

em suas divagações filosóficas, ele afirma que a mulher é intermediária, mas não 

entre a cultura e a natureza, como menciona Ortner, mas entre o homem e o animal.  
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Preocupado em explicar a natureza das coisas por meio da filosofia, Aristóteles 

(1998) argumenta que a mulher apresenta corpo frio, sendo incapaz de transformar o 

fluxo menstrual em sêmen, portanto sua inferioridade é algo dado pela natureza. A 

partir dessa conclusão, baseada na fisiologia e anatomia corporal, a mulher é 

considerada menos inteligente e capaz em relação ao homem. Tanto que, sendo a 

inteligência dos homens superior, por natureza, é natural que eles (os homens) sejam 

destinados a mandar nas mulheres, pois essas são consideradas como uma metade 

dos seres vivos (ARISTÓTELES, 1998). 

Durante séculos e por meio das disciplinas humanistas propagou-se a 

concepção de que a mulher aproxima-se da animalidade devido a sua essência 

corpórea, principalmente na cultura ocidental. A partir da declaração de Aristóteles, 

embasado nas observações de seu mestre, Platão, a mulher seria a intermediária 

entre o homem e o animal, assumindo o atributo de menos humano. Platão (1998) 

acrescenta, ainda, observando que só os homens têm alma, pois foram criados por 

deuses.  

Nas abordagens de Aristóteles (1998) e Platão (1998), a raça humana seria 

representada somente pelos homens e a mulher pertenceria a uma nova espécie, 

provavelmente. Segundo Platão, sem formação imaterial, a alma, a fêmea apresenta 

somente a matéria constituída pelo corpo. O corpo inerte, desprovido de alma, em seu 

vazio, empresta o espaço para o homem fertilizar a vida. Além disso, a mulher 

apresenta inteligência infantilizada se equiparada à do homem, conforme ideias 

aristotélicas.  

As estruturas morfológicas e os dualismos, já mencionados por Bourdieu (2002) 

e Schmidt (2012), respectivamente, para Aristóteles (1998) funcionam não somente 

como demarcações de esferas distintas para o masculino e o feminino, mas as 

palavras-chave “por natureza, destino, natural, deuses” (associadas à religião) são 

mencionadas no sentido de legitimar um fato comensurado pelos filósofos. Nesse 

sentido, o que é traçado pelo destino, pelos deuses e/ou pela religião, assim, por 

natureza torna-se natural, parece expressão redundante, no entanto, até mesmo os 

exageros apresentam finalidade única, enfatizar as cadeias de significação. As 

palavras-chave estão impregnadas por simbologias sexuais que se mantêm 

coerentemente consolidadas, apesar da mudança temporal e histórica transcorrida 

desde a época em que essas citações foram registradas. 
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 Hoje, há mulheres que decidem seu destino sem a permissão masculina. Em 

sua maioria, brancas, graduadas, com poder aquisitivo. Infelizmente, há diferentes 

manifestações do feminino quanto a aquisições de direitos, uma vez que essas 

atrelam-se à raça, cor, instrução e condição sócio-econômica. No entanto, ainda que 

bem sucedida profissionalmente, e com possibilidade de atingir altas graduações 

acadêmicas, a mulher tem dificuldade em realizar-se como indivíduo autônomo. A 

concepção de que a figura feminina é incapaz de igualar-se ao homem, em âmbito 

profissional e acadêmico, é constante no contexto social, talvez isso seja uma 

ramificação das percepções aristotélicas e platônicas.  

As engrenagens do sistema patriarcal, em movimentos incessantes e ardilosos, 

incutem nas mentes humanas valores sociais que devem ser seguidos. De outro 

modo, se a mulher atinge um posto de abrangência máxima, como um cargo político, 

por exemplo, a presidência do país, sem hesitação questiona-se a sua orientação 

sexual. No Brasil, a mídia, rotineiramente, postava manchetes em que insinuava a 

possibilidade de a presidenta Dilma Rousseff assumir postura não condizente a de 

uma mulher. Com isso, enfatiza-se a ideia de que uma mulher não poderia, por si, 

assumir papéis políticos, geralmente atribuídos ao fazer masculino, a menos que essa 

assuma também uma postura/uma orientação sexual masculina.  

Incontestavelmente, a sociedade tece preconceitos referentes à sexualidade, 

vigorados dia após dia, independentemente da época. Com isso, a autonomia e a 

independência plenas da mulher são uma conquista vindoura.  

Beauvoir (1967) argumenta que, durante a infância, a menina é reprimida e 

mutilada, ao crescer sente que o presente não lhe é diferente, pois precisa podar-se 

diariamente. Em um contexto em que o mundo do trabalho contempla os homens, a 

mulher tenta firmar-se como profissional recém chegada em território hostil e, nesta 

disputa desigual entre homens e mulheres, ela se vê irrealizada diante de sua suposta 

autonomia:  

A mulher que se liberta economicamente do homem nem por isso alcança 
uma situação moral, social e psicológica idêntica à do homem. A maneira por 
que se empenha em sua profissão e a ela se dedica depende do contexto 
constituído pela forma global de sua vida. Ora, quando inicia sua vida de 
adulto, ela não tem atrás de si o mesmo passado de um rapaz; não é 
considerada de maneira idêntica pela sociedade; o universo apresenta-se a 
ela dentro de uma perspectiva diferente. O fato de ser uma mulher coloca 
hoje problemas singulares perante um ser humano autônomo (BEAUVOIR, 
1967, p. 451-452).  
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A trajetória de vida de homens e mulheres percorre diferentes narrativas que se 

somam no registro da história. O homem se afigura em desafios e conquistas, sendo 

preparada a sua estrutura psicológica desde a infância para assumir esse perfil. 

Discursos em que se enaltece a vitória masculina são disseminados nas esferas 

públicas (Escola, Igreja, Estado) e privada (Família), sem exceções. Como não 

poderia ser diferente, já que o meio conspira a seu favor, as possibilidades de sucesso 

em âmbito profissional e afetivo são maiores para o homem. De outro modo, a batalha 

feminina para firmar-se no campo profissional não é fácil e quando isso acontece, falta 

ainda algo. Há uma incompletude construída ao longo dos séculos, em que o corpo, 

as emoções, os papéis das mulheres, nas mais diversas áreas do conhecimento, 

foram talhados para buscar a completude no homem. 

A identidade ocupacional para o menino pode começar cedo, mas firma-se 

realmente na adolescência. A identidade ocupacional é uma questão de escolha 

pessoal, relacionada à vocação, preferências e necessidades, sendo que, para isso, 

ele é orientado e há um planejamento racional nesse aspecto. Quanto à menina, a 

educação volta-se para a identidade sexual direcionada ao casamento. Isso não 

significa que a educação direcionada ao menino não se volte também para a 

constituição de uma família futura, mas ele, primeiramente, é preparado para assumir 

de modo ativo a sua identidade profissional, conforme Betty Friedan (1971).  

 Friedan cita que uma pesquisa, realizada entre moças e rapazes para verificar 

os fatores motivacionais dos mesmos ao ingressar nas universidades na década de 

50, revelou não de forma surpreendente, que os interesses diferiram entre os sexos:  

 

O estudo reconhece a necessidade de ser independente e identificar-se com 
a sociedade, não primordialmente através da função sexual, e sim por 
intermédio do trabalho; e isso é que faz com que os rapazes evoluam na 
universidade. Entre as moças, a fuga à evolução é explicada pelo fato de sua 
identificação ser de ordem exclusivamente sexual. A própria universidade é 
considerada pela jovem não como um meio para a obtenção de uma 
identidade mais ampla e sim como uma “disfarçada válvula de escape dos 
impulsos sexuais” (FRIEDAN, 1971, p. 142, grifo da autora).  

 
A referida pesquisa não registra fato inovador, uma vez que os sistemas 

institucionais que compõem a sociedade estão voltados para apregoar valores que 

disciplinam os sexos. Tanto que, em uma universidade do meio-oeste americano, 70% 

das calouras responderam que estão na universidade com um único objetivo, arranjar 
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marido. Desse modo, o campus seria um mercado de casamento e não o acesso para 

o desenvolvimento intelectual.  

Nessa época, os próprios educadores das universidades não estimulavam a 

autonomia da mulher, pelo contrário, orientavam-na para que ela realizasse “todos os 

desejos de sucesso, prestígio e identidade através do homem” (FRIEDAN, 1971, p. 

143). Em vez de os professores protestarem em relação ao preconceito que limita o 

papel feminino a aspirar somente ser esposa e dona de casa, estimulavam-na a fazê-

lo. Não raro, estreitos programas de artes liberais eram ofertados à mulher, os quais 

seriam um passatempo até ela encontrar o príncipe encantado, dando vazão às 

histórias infantis, ratificando a mística feminina.  

Na década de 60, o molde de família feliz propagou-se por meio do slogan 

American Way of life ou estilo de vida americano. Esse modelo consistia no ajuste de 

papéis sociais, em que a ideia de vida feliz, vitoriosa e detentora de liberdade definem 

o estilo de vida americano.  

Supostamente, como vocação latente da natureza feminina, reafirmou-se as 

funções de esposa e mãe para mulher. Associado a isso, estava uma gama de 

restrições como abster-se da vida pública e do trabalho fora do lar, uma vez que as 

referidas funções eram tarefas destinadas aos homens.  

Nesse tradicional estilo de vida, surgido nos Estados Unidos após a Primeira e 

Segunda Guerras Mundiais, instigava-se o consumismo representativo de felicidade. 

Talvez tenha sido como uma válvula de escape para compensar ou, até mesmo, 

esquecer os horrores de um pós-guerras.  

Posteriormente a isso, Friedan (1971, p.157) constata que as americanas foram 

acometidas por uma doença, “um problema sem nome”, que apresentava sintomas 

comuns entre elas, um deprimente vazio existencial. Elas próprias não entendiam o 

que estavam sentindo, pois eram gratas ao que possuíam, marido e filhos. A gratidão 

estendia-se à família que constituíram, mas faltava algo. A necessidade de 

transcender os limites da função biológica, o papel de mãe e esposa, buscando novos 

espaços em âmbito profissional, era iminente.  

Friedan cita a insatisfação feminina após o casamento. Problema já abordado 

por Beauvoir, mas constante na adolescente. Provavelmente, o estado de insatisfação 

pessoal, que acomete de forma coletiva adolescentes e donas de casa, está 
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relacionado à sua tomada de consciência, enquanto sujeito atrelado à imagem de uma 

figura masculina. Conforme declara Beauvoir: 

 
Já desligada de seu passado de criança, o presente só lhe apresenta como 
uma transição; ela não descobre nele nenhum fim válido, mas tão somente 
ocupações. De uma maneira mais ou menos velada, sua juventude consome-
se na espera. Ela aguarda o Homem (BEAUVOIR, 1967, p. 66, grifo da 
autora).  
 

Em suas fases da vida, a mulher prepara-se para servir o homem, como boa 

esposa, dona de casa e mãe. Na infância, a menina é educada para desenvolver sua 

paciência e resignação, características associadas diretamente ao recato virginal. Na 

adolescência, já dotada de atributos patriarcais, ela espera o homem, o casamento. 

Aguarda os filhos, os netos. A vida da mulher é uma eterna espera do outro para 

preencher a vaguidão de sua própria existência.  

Conforme os valores adotados pela sociedade, não há diferente possibilidade 

de associação da plenitude da imagem feminina além de esposa e mãe. Beauvoir 

menciona que esse é o destino proposto tradicionalmente à mulher. Para ela, o 

casamento é a forma de sua integração na coletividade. Para o matrimônio, ela é 

preparada na infância e em boa parte da juventude e, em razão disso, justifica-se seu 

celibato.  

 Por outro lado, se as mulheres não casam, sentem-se relegadas à sociedade, 

pois não compactuam do universo doméstico e comum entre as parentes e amigas 

casadas. Não há afinidades nas conversas em reuniões familiares e em eventos, onde 

elas possam encontrar-se. É como se a mulher solteira não existisse, não tivesse uma 

história de vida antes do matrimônio.  

A mídia também contribui para apregoar a imagem de que mulher casada é 

sinônimo de felicidade. Costumeiramente, propagandas veiculam imagens de casais 

que acentuam a secular divisão de papéis. Com sorriso estampado no rosto, a mulher 

prepara alimentos na cozinha, não raro, cercada de filhos famintos, esperando a 

refeição. Com aspecto cansado, o homem adentra a porta de casa, chegando do 

trabalho. Propagandas de marcas de alimentos investem nesse quadro familiar. 

Independente de época, Betty Friedan cita que a imagem da mística feminina é 

cultuada pela publicidade:  

 
Os contos das revistas femininas insistem em que a mulher encontra sua 
plena realização ao dar à luz. Negam assim todos os anos em que ela não 
pode mais encontrar satisfação nessa esperança, embora repita infinitamente 
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o ato. Segundo a mística feminina, não há para a mulher outro meio de criar 
ou sonhar o futuro. Não há outro jeito de se imaginar, exceto como esposa e 
mãe (FRIEDAN, 1971, p. 55).  
 

Em 1960, a comercialização da pílula contraceptiva foi aprovada nos Estados 

Unidos e, posteriormente, difundiu-se na maioria dos países. Há cerca de sessenta 

anos, a mulher usa os meios contraceptivos para comandar a função reprodutora. 

Desse modo, a maternidade é uma escolha da mulher e não um “simples acaso 

biológico”, como salienta Beauvoir (1967, p. 248). Mesmo assim, ainda se menciona 

que é na maternidade que a mulher encontra sua vocação “natural” e se realiza 

integralmente. A associação do destino fisiológico feminino à natureza, à mãe-terra é 

constante no imaginário coletivo do povo, mesmo que desvinculado do contexto atual.  

Ao mesmo tempo em que se apregoa que a mulher alcança sua plena realização 

na maternidade, a própria situação de gerar vida desvaloriza a sua capacidade física 

e intelectual em comparação ao homem. Kate Millett menciona que, em nome da 

maternidade, direitos foram-lhe negados, como ao voto: “[...] a maternidade exige 

antes de tudo tranquilidade, afastamento das lutas, da agitação e problemas da vida. 

O bem-estar moral e psíquico da raça humana assenta, de certo modo, nesta 

tranquilidade” (MILLETT, 1970, p. 24).  

Nas palavras de Ruskin (1970), citadas, acima, por Millett, a sanidade da raça 

humana depende do estado gestacional insano da mulher, no sentido de que ela deva 

isolar-se de situações conflitosas, da vida social, enfim, deva anular-se para manter o 

equilíbrio dos filhos que estão sendo gerados e, se já nascidos, que devem ser 

educados. Os preceitos falocêntricos ratificam a concepção de que a figura feminina 

apresenta somente duas funções específicas, a de esposa e mãe. Por detrás de 

discursos que, supostamente, visem o bem da humanidade, encobrem-se interesses 

masculinos, como o de afastar a mulher das lutas pela emancipação.  

Desse modo, escravizadores e escravizados existem, pois ambos alimentam 

essa relação. Há o consentimento das mulheres ao aceitar “o mundo dos homens”. 

Fato já observado por Beauvoir (1970) e Marx (1985). No entanto, o homem, que 

representa o gênero dominante, segundo os preceitos sociais, encontra-se em uma 

situação muito confortável e já legitimada, por isso o desejo de mudança é uma 

perspectiva da mulher.  

Segundo Marx (1985), os menos favorecidos devem lutar pelos seus direitos, 

sendo a movimentação da grande massa populacional que moveria a História. 
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Evidentemente que o filósofo alemão fazia menção à luta de classes sociais, no 

entanto, é possível considerar-se o mesmo para a questão da desvalorização 

feminina.  

Realmente, a mulher está relegada à segunda classe, mas não cabe literalmente 

a rebelião conforme apregoa Marx (1985), pois, em um contexto em que o domínio 

patriarcal de gênero marginaliza e invisibiliza a figura feminina quanto à sua atuação 

nas diferentes áreas do conhecimento, bem como na própria História, a 

transcendência de postura seria o norte para escrever-se nova História.  

Inegavelmente, a construção da cultura da ciência deu-se de forma 

androcêntrica, consequentemente, a exclusão feminina é princípio estruturador 

fundamental para consolidar o patriarcalismo. No entanto, não seria viável 

simplesmente incluir a participação da mulher no que foi excluída, mas principiar a 

história de equidade para os gêneros. 

Parece improvável que as referidas mudanças aconteçam sem um efeito 

drástico sobre a família patriarcal. O desaparecimento, não só do papel atrelado ao 

sexo, mas também ao culto à mística feminina destituiriam a autoridade e a estrutura 

econômica de um sistema há muito consolidado. De fato, no momento em que os 

papéis sociais e suas caracterizações sejam repensados no sentido de não seguir 

moldes pré-concebidos pela base patriarcal, o próprio sistema sofreria mudanças 

reais. Homens e mulheres não estariam predestinados desde o nascimento a vestir 

roupa rosa ou azul2, mas a cor que lhe conviesse. Além disso, a designação de família 

moderna, constante no Houaiss, seria uma constante realidade na rotina de ambos 

os gêneros. Pessoas unidas por laços afetivos em equidade de direitos, independente 

da biologização sexual.  

Com efeito, parece crucial questionar e ressignificar os operadores ontológicos 

para que se elabore projetos estratégicos que desconfigurem a mística feminina. A 

seleção de narrativas que não reproduzam falsos mitos é um dos princípios 

norteadores para o trabalho de construção da imagem da mulher. Essa tarefa parece 

ignóbil, no entanto, Carolyn Heilbrun (1988) cita que a humanidade vive através de 

textos ouvidos ou lidos, sendo que tais histórias servem de modelo para caracterizar 

                                                           
2 No século XIX, inclusive, o azul era destinado às meninas, e o rosa, aos meninos, visto que essas 

cores denotavam, respectivamente, docilidade, submissão e ação. Já, no século XX, a publicidade 
inverte esse valor para demarcar os territórios dos papéis de gênero, de forma a inventar novas formas 
de vender e propagar, solidificando ideologias patriarcais. 
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o físico-mental do homem de qualquer tempo histórico e espaço geográfico. Dessa 

forma, jamais se pode desconsiderar a influência das narrativas míticas para a 

constituição político-social de uma nação. 

Heilbrun (1988, p. 37) sugere que histórias devam ser contadas e recontadas, 

independentemente do meio usado para a realização de tal ato, assim como os 

ancestrais faziam, pois essa repetição continuada de novas ficções e novas narrativas 

formarão novas mentalidades. Afinal, homens viris e mulheres submissas povoam o 

imaginário da humanidade sim, mas pertencem ao tempo do “era uma vez”. 
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3 O CONTO DE FADAS EM ERA UMA VEZ 

 
 
As histórias de fadas são a ligação mais visceral que temos com a 
imaginação de homens e mulheres cujos trabalhos criam nosso mundo [...] A 
nossa cultura é altamente individualista, e acredita piamente na obra de arte 
como coisa única, e no artista como um ser original, um criador inspirado 
pelos deuses. Mas os contos de fadas não são assim, nem seus criadores. 
Quem inventou primeiro as almôndegas? Em que país? Existirá a receita 
definitiva de sopa de batatas? Vamos pensar em termos de lides domésticas. 
O que eles estão dizendo, então, é essa é a maneira como eu faço minha 
sopa de batatas. (CARTER, 1999, p. 10, grifos da autora).  

 

O verbo contar já traz em sua origem o sentido de contar histórias. Lúcia 

Pimentel Góes (1991, p. 125), entende que contar em latim é computare, “contar é o 

compito ou conto de fadas”. A contação de histórias é uma atividade muito antiga, 

tanto que Aristóteles redigiu, em 335 a.C., a Poética, obra que aborda os estudos 

pioneiros da narrativa. Essa obra é considerada como referência para o estudo da 

narratologia, ainda atualmente, observada a profundidade com que o filósofo analisou 

a tragédia.  

Em tempos remotos, os contos folclóricos e infantis eram prestigiados como 

entretenimento para as famílias que, em ambiente doméstico, ouviam ou narravam 

histórias que se moldavam às angústias e às alegrias de quem as contava ou as ouvia. 

Essas histórias representavam o momento lúdico e de encantamento para as famílias, 

pois tratavam de temas universais, dos sentimentos vinculados ao ser humano, 

independentemente da época. 

Para Novaes Coelho (1987), o conto de fadas compõe a história da humanidade 

e, como tal, difundiu-se em todo o território mundial, atendendo as peculiaridades 

próprias de cada região e recebendo variadas denominações: “Na França, a 

denominação é conte de fées; na Inglaterra fairy tale; na Espanha, cuento de hadas; 

na Itália, racconto di fata; na Alemanha, märchen [...] Em Portugal e no Brasil [...] como 

contos da carochinha” (COELHO, 1987, p. 12). De acordo com Câmara Cascudo, os 

contos de fadas denominam-se contos de encantamento e constituem a cultura de 

cada parte do mundo, correspondendo ao “Tales of magic, Tales of supernatural, o 

Cuentos, Conti, Racconti, Fairy Play, Marchem, o mi-soso dos negros de Angola, 

skarki dos russos” (CASCUDO, 2004, p. 21). A partir das denominações adotadas 

para os contos de fadas, em diferentes países que circundam o mundo, observa-se 
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que esse gênero textual teve aceitação a nível mundial e nele difundiu-se, uma vez 

que se trata de contos folclóricos, disseminados oralmente durante muitos séculos.  

Segundo Coelho (2000, p. 173), a palavra “fada” é proveniente do latim fatum, 

que significa destino, a trajetória do personagem-herói no conto. Na história de fada, 

o fechamento/conclusão só acontece quando o herói/heroína está pronto, quer seja 

no aspecto espiritual, ético ou existencial. Como em um processo de purificação, ele 

deve percorrer uma longa jornada de humilhações, maus-tratos, martírios, sem 

guardar ódio algum a quem quer que seja (madrasta, pai, mãe, entre outros). 

Posteriormente a este ritual de sofrimentos, o herói/heroína evolui, cumprindo seu 

destino. Juntando-se as palavras conto e fada, forma-se conto de fada, significando o 

ato de contar histórias sobre destinos espirituais, éticos, existenciais de personagens-

heróis.  

Quanto ao gosto popular pelas histórias de fadas, talvez isso se deva à sua 

estrutura em que apresenta um problema existencial de forma breve, como a perda 

da mãe de Branca, em Branca de Neve (2000), dos Irmãos Grimm, em que se 

menciona a morte da mãe da menina sem nenhum detalhe: “Mas essa rainha morreu 

e o rei se casou com outra mulher (...)” (GRIMM, 2000, p. 89). De certa forma, aborda-

se a morte como algo natural e, pela sequência da narrativa, percebe-se o fluxo 

contínuo da ação. Não se perde tempo para lamentos e maiores explicações, 

provavelmente porque uma trama mais complexa dificultaria o entendimento da 

criança e do povo em geral.  

Já se sabe que a origem dos contos remonta a milhares de anos, Coelho (1987) 

salienta ainda que as histórias de fadas são de origem céltica e surgiram como 

poemas de amor. Posteriormente, suas temáticas passaram a abordar a integralidade 

humana em nível espiritual e moral, ou seja, refletiam sobre os conflitos individuais e 

interiores, os quais representam a amplitude da vida, baseada no ser único e em 

relação. 

 

Os contos de fadas [...] são de origem celta e surgiram como poemas que 
revelavam amores estranhos, fatais, eternos... Poemas que são apontados 
como células independentes, mais tarde integradas no ciclo novelesco 
arturiano, essencialmente idealista e preocupado com os valores eternos do 
ser humano: os de seu espírito (COELHO, 1987, p. 13-14, grifos da autora). 
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Das regiões da Irlanda e do País de Gales, os celtas eram povos insulares 

habituados a atividades pastoris. Como eurocêntricos caracterizavam-se, mas 

mostravam-se avessos ao instinto guerreiro. Novaes Coelho cita ainda que os celtas 

criaram as fadas, “através de seus valores espirituais ou religiosos e de sua 

inteligência prática e criadora” (COELHO, 1987, p. 31), uma vez que, como pastores 

de carneiros, possuíam características incomuns para uma época em que os homens, 

em sua maioria guerreiros, eram dotados de primitivismo e perversos sentimentos. 

Dotados de sentimentos altruístas em meio a um tempo selvagem, os celtas 

influenciaram a literatura ocidental, originando o conto de fada que, inicialmente, 

surgiu com poemas cantados, pertencente à tradição oral desta tribo. Posteriormente, 

as novelas de cavalaria do ciclo bretão (ciclo do Rei Artur e seus Cavaleiros da Távola 

Redonda e sua dama Ginevra), que apresentavam, em seu contexto, o maravilhoso, 

a fantasia e a imaginação. Neste cenário de encantamento, as fadas surgiram como 

personagens vinculadas às forças psíquicas ou metafísicas. Com o passar do tempo, 

elas difundiram-se no meio popular e, consequentemente, transformaram-se, 

perdendo seu caráter esotérico (poderes sobrenaturais), restando-lhes o caráter 

mágico e benfazejo.  

D’Onofrio (2006, p. 110) afirma que “sob a denominação de conto popular, conto 

de fadas ou conto da carochinha, agrupam-se inúmeras narrativas de temas e motivos 

os mais variados” e salienta, ainda, que as narrativas apresentam estruturas 

peculiares, sendo que os seus primeiros autores e narradores são desconhecidos, 

pois essas histórias acompanham a humanidade e são o patrimônio cultural efetivo 

da mesma. Além disso, os seus personagens representam funções em um tempo e 

espaço indeterminados.  

Coelho (1987) define contos de fada como narrativa 

 

com ou sem a presença de fadas (mas sempre com o maravilhoso), seus 
argumentos desenvolvem-se dentro da mágica feérica (reis, rainhas, 
príncipes, princesas, fadas, gênios, bruxas, gigantes, anões, objetos 
mágicos, metamorfoses, tempo e espaço fora da realidade conhecida etc.) e 
têm como eixo gerador uma problemática existencial. Ou melhor, têm como 
núcleo problemático a realização essencial do herói ou da heroína, realização 
que, via de regra, está visceralmente ligada à união homem/mulher 
(COELHO, 1987, p. 13).  
 

Parece estranho Coelho (1987) definir conto de fadas como uma história com ou 

sem a presença de fadas, pois fadas intitulam este gênero textual. No entanto, o que 
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define o conto de fadas como tal é a presença do maravilhoso, do mágico (humano 

ou animal) ou do instrumento mágico que possibilitará a concretização do fruto de 

desejo do protagonista ou do antagonista. Isso significa que a presença do 

maravilhoso no texto é de suma importância, pois é a partir dele que se atribui à 

história o caráter imaginativo, onde as fronteiras entre o real e o irreal se entrelaçam, 

tanto que o leitor pode imaginar-se na terra ou no céu, como em João e o pé de feijão 

ou, até mesmo, poderá dormir 100 anos e acordar com um aspecto divino, como em 

A Bela adormecida.  

Nesse mundo, onde há magicidade, existem seres fantásticos, como gigantes, 

gênios, enfim, seres que se transformam em outros em um tempo e espaço 

desvinculados da realidade. Os contos de fadas, ou grande parte deles, tiveram sua 

nascente em romances que, com o tempo, foram se desfazendo de seus inúmeros 

episódios até apresentarem uma adaptação reduzida. Coelho (2000) cita, por 

exemplo, o conto escolhido para o corpus da referida tese (além da associação da 

telessérie Once Upon a Time), entre outros, “como Branca de Neve e os Sete Anões, 

A Pele de Asno, A Bela e a Fera, Grisélidis, etc., que, nas versões originais, 

apresentavam inúmeras peripécias desenvolvendo a situação nuclear e, nas 

adaptações, foram simplificados, isto é, tiveram inúmeros episódios cortados” 

(COELHO, 2000, p. 73-74).  

O conto em análise Branca de Neve, inicialmente surgiu sob forma de romance, 

assim como muitos outros, além dos já citados, que compõem o arsenal folclórico e 

infantil da literatura. No entanto, acompanhando a evolução dos tempos, histórias 

também apresentaram transformações em sua extensão, provavelmente, visando o 

entendimento de seu enredo mais facilmente, para que se atendessem aos objetivos 

a que se propunham, divulgar e impor paradigmas de conduta, concernentes aos 

preceitos do catolicismo.  

Como um “legado cultural de diferentes povos”, Patrícia Abreu (2003, p. 13) 

define os contos, pois apresentam narrativas populares que retratam o 

comportamento humano em linguagem simples e simbólica, evidenciando, junto à 

linguagem, peculiaridades de cada povo (a região em que vivem, os aspectos sócio-

político-ideológicos e culturais em que estão inseridos). No entanto, o modelo de 

propagação continua o mesmo, intacto, que nada mais é que a estrutura a qual 

apresenta histórias que salientam os problemas e/ou vicissitudes humanas universais 
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relacionadas à fraqueza de caráter, tais como o ódio, a vingança, a inveja, a ganância 

entre outras. A autora menciona que “ainda hoje é possível perceber, nos contos de 

fadas, motivos existenciais primitivos que sobrevivem nas sociedades modernas, 

caracterizando a fixidez da natureza do conto, aquilo que sempre fica, apesar da 

transitoriedade temporal e espacial” (ABREU, 2003, p. 13).  

Para Tzvetan Todorov (1970), a sucessividade de ações vinculadas ao mundo 

do fantástico presentes no conto não provoca estranhamento nos personagens e no 

narrador da história, tampouco a quem a lê. No conto, os elementos insólitos veiculam 

o impossível atrelado ao universo do possível. 

 

[...] a característica principal do maravilhoso é a naturalização do insólito, ou 
seja, a ocorrência de situações ou seres sobrenaturais não provoca qualquer 
reação nas personagens ou no narrador, e, consequentemente, nem no leitor, 
pois os elementos insólitos estariam inseridos em um universo em que tudo 
é possível. No caso do maravilhoso, os elementos sobrenaturais não 
provocam qualquer reação particular nem nas personagens nem no leitor 
implícito. Não é uma atitude para os acontecimentos contados que 
caracteriza o maravilhoso, mas a própria natureza desses acontecimentos. 
(TODOROV, 1970, p. 160).  

 
Desse modo, é comum o leitor deparar-se com objetos mágicos, bem como com 

pessoas que possuem poderes anormais nas histórias de fadas. Isso não causa 

estranhamento e é o esperado pelo leitor/ouvinte, pois o elemento mágico, constante 

no enredo dos contos, fascina a humanidade e serve como alento para momentos 

difíceis, relacionados à realidade. Nas histórias, juntamente com o mágico, mesclam-

se outros aspectos familiares do cotidiano de cada um, como por exemplo, quando a 

rainha consultava o espelho mágico e Branca realizava os afazeres domésticos 

enquanto os anões estavam nas minas, em Branca de Neve (GRIMM, 2018, p. 206).  

Para Góes (1991, p. 118), “é nessa justaposição do maravilhoso poético com o 

realismo doméstico, na mistura do fantástico e da intimidade familiar, que reside todo 

encanto e atração dessa literatura”. O leitor sente-se atraído pela literatura que o faz 

divagar entre o mundo da fantasia que, de certo modo, irá fornecer-lhe ferramentas 

para enfrentar seus problemas pessoais. Nas entrelinhas do texto, ele observa que 

há significados pessoais em relação à sua própria história de vida. Significações que 

transcendem a estrutura simples e óbvia do conto, alcançando o universo subjetivo 

de quem o lê/ouve. 

Conforme Patrícia Abreu (2003), não raro as histórias continham estupros, 

incestos, mortes cruéis em suas narrativas, visando amedrontar e impedir 
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possibilidades de ação contrária às determinações patriarcais estabelecidas. Desse 

modo, os contos de fadas eram narrativas que apresentavam, em seu enredo, 

situações relacionadas à desordem sexual e/ou curiosidade excessiva ao que é 

privado, sobretudo quando se refere ao ato e/ou violência sexual.  

 

[...] uma forma literária dedicada ao público infantil e muito difundida na 
literatura tradicional. Originalmente concebidos como entretenimento para 
adultos, os contos de fadas eram narrativas carregadas de exibicionismo, 
voyeurismo e relatos de abusos sexuais explícitos. De origem popular, eram 
contados em ambientes onde os adultos costumavam se reunir (ABREU, 
2003, p. 12-13).  

 
Conforme Abreu (2003), os contos eram narrados com contextos eróticos em 

círculos de conversas de adultos, inicialmente. Talvez, a escritora tenha mencionado 

o destino dos contos aos adultos, pois não havia a concepção de infância nesta época. 

As crianças participavam da vida dos adultos como se já os fossem, realizando 

trabalhos domésticos ou nas lavouras, mas não possuíam voz ativa.  

A própria etimologia da palavra infância, proveniente do latim infantia, significa 

incapacidade de falar, mudez, sendo que esta suposta atrofia perdura até os 7 anos 

de idade, conforme Marly Amarilha (2000). A partir de 1750, a infância surge como 

categoria na Europa, devido à Revolução Industrial, pois, por meio dela, 

compreendeu-se a criança como tendo valor econômico para a emergência do meio 

urbano.  

A partir do momento que se observou a criança como mercado consumidor, 

surgiram as primeiras obras literárias, caracterizadas como fábulas e contos de fadas, 

compiladas dentre à cultura popular alemã, pelos irmãos Grimm. As referidas obras 

apresentavam cunho moralizante, pois visavam acomodar a criança ao mundo adulto, 

delimitando os espaços que ela poderia ocupar no seio familiar e em âmbito social. 

Bruno Bettelheim (1980) classifica os contos como obras de arte, por isso devem 

ser destinadas ao entendimento e a estruturação do caráter da criança, uma vez que 

provoca o prazer estético, concomitante à magia e ao encantamento. Portanto, 

insubstituível por nenhuma outra arte. Segundo o escritor, “os contos de fadas são 

ímpares, não só como forma de literatura, mas como obra de arte integralmente 

compreensível para a criança, como nenhuma outra obra de arte o é” (BETTELHEIM, 

1980, p. 20). Além disso, os aspectos cognitivos, presentes na história, incitam o leitor 
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a tomadas de decisões referentes a dois polos antagônicos (a vida e a morte, o bem 

e o mal), que encadearão a resolução de problemas.  

De outro modo, Salvatore D’Onófrio (2006) atribui aos contos a concepção 

utilitarista, ou seja, a arte poética estaria sendo usada para prestar serviço a algo ou 

alguém. D’Onofrio refere-se ao poeta da academia e político influente, Charles 

Perrault, pois afirma que o francês escrevia para agradar à corte, propagando as 

façanhas e louvores do Rei Luis. Essa postura adotada por Perrault que, de certa 

forma, assumia a função de propagandista do governo, não era realizada 

gratuitamente, uma vez que as bajulações só aconteciam em troca de favores 

concedidos ao artista.  

Bettelheim (1980) salienta que não há nenhum outro gênero literário comparável 

ao conto de fadas, pois, por meio dele, as crianças expandem suas possibilidades de 

imaginação, ora vestindo-se de personagens e adentrando na trama da narrativa 

ficcional, ora retornando subitamente à realidade e, de certa forma, mais experientes, 

elas têm possibilidades de enfrentar seus próprios medos.  

 
(...) os contos têm um valor inigualável, conquanto oferecem novas 
dimensões à imaginação da criança que ela não poderia descobrir 
verdadeiramente por si só. Ainda mais importante: a forma e estrutura dos 
contos de fadas sugerem imagens à criança com as quais ela pode estruturar 
seus devaneios e com eles dar melhor direção à sua vida” (BETTELHEIM, 
1980, p. 16).  

 
O contato da criança com a narrativa dos contos, em tenra idade, possibilita 

melhor prepará-la para situações diversas referentes ao mundo real. Celso Gutfreind 

(2004) observa nas histórias de fadas, além de sua dimensão imaginativa, já 

evidenciada por Bettelheim, a dimensão lúdica, que é uma fonte importante de 

potencial terapêutico, tanto que ouvir e ler histórias também pode ser uma brincadeira, 

diversão pura e simples para que a criança desenvolva suas potencialidades por meio 

da ludicidade. Gutfreind salienta ainda que “se no adulto, por vezes, preocupa-nos o 

silêncio excessivo, marca importante de um funcionamento depressivo, o equivalente 

na criança é sua capacidade de brincar e de inventar e divertir-se sem outra função 

ou sentido que não seja o prazer” (GUTFREIND, 2004, p. 28). 

A linguagem utilizada nos contos fascina os leitores/ouvintes e isso explica a 

perenidade deste gênero textual em sua estrutura mais primitiva. Franz afirma que “o 

estudo dos contos de fadas é essencial, para nós, pois eles delineiam a base humana 

universal” (1981, p. 38), esclarecendo ainda que os contos estão além de quaisquer 
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diferença, quer sejam culturais ou raciais, “podendo assim migrar facilmente de um 

país para outro. A linguagem dos contos de fadas parece ser a linguagem 

internacional de toda a espécie humana de idades, raças e culturas” (FRANZ, 1981, 

p. 38). 

Sheldon Cashdan (2000) afirma que os contos relatam e representam a história 

em suas épocas. Em tempos difíceis como em pós-guerras, percebia-se essa 

realidade através das narrativas, como as de Andersen, por exemplo: “Os contos de 

fadas são documentos históricos únicos, que nos mostram como era a vida em certos 

períodos da história - épocas em que cada dia era em si uma batalha pela 

sobrevivência” (CASHDAN, 2000, p. 62). Tanto que o conto original João e Maria é 

muito mais sombrio do que se apresenta no enredo. Nele consta que as duas crianças 

são abandonadas pelo pai para morrerem de fome na floresta, já que os genitores 

eram muito pobres e não poderiam sustentá-los, sobretudo, prover a alimentação das 

crianças. Quando as crianças voltam para casa, tendo sobrevivido à bruxa, encontram 

os pais mortos de fome dentro de casa.  

Antes de definir conto de fadas, a partir da citação de vários autores, convém 

diferenciar conto de fadas de conto maravilhoso, pois, atualmente, são conhecidos 

vulgarmente com tais denominações, sem distinção entre as duas formas. Torna-se 

difícil distingui-las, uma vez que ambas pertencem ao universo do maravilhoso. No 

entanto, sabe-se que a história de fadas é de origem céltica e que apresenta uma 

problemática existencial, a qual deve ser vencida. Já o conto maravilhoso é de origem 

oriental e nele são enfatizadas as paixões corpóreas (sede, fome, sexo, ânsias de 

poder). 

Coelho (1987) menciona que os contos maravilhosos “enfatizam a parte 

material/sensorial/ética do ser humano” (COELHO, 1987, p. 14), cita-se, como 

exemplo, “As mil e uma noites, onde o sensorial é esplendidamente explorado” 

(COELHO, 1987, p. 14), pois a personagem Sherazade conta histórias durante 1001 

noites que aguçam a curiosidade do rei “e onde a paixão erótica efêmera substitui o 

amor espiritual, eterno” (COELHO, 1987, p. 14, grifos da autora).  

Coelho (1987) menciona, como epígrafe em sua obra, a definição de Câmara 

Cascudo sobre conto maravilhoso. Para ele, este gênero é o primeiro registro da 

humanidade, por isso revela valiosos dados de tempos remotos que são fonte de 

entendimento do próprio homem, tais como a história, as crenças, as leis sociais e 
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culturais que regem um povo, bem como os aspectos geográficos da região que o 

circunda. Após séculos do culto de narrativas orais, o conto maravilhoso é o primeiro 

registro intelectual e nele constam os sonhos, as tristezas, a alegria, a ânsia por justiça 

de povos antepassados que buscavam, nestas histórias, a fuga, por meio da 

magicidade, de um mundo repleto de tristes realidades. Cascudo refere-se a conto 

maravilhoso, salientando que: 

 
De todos os materiais de estudo, o conto popular maravilhoso é justamente 
o mais amplo e mais expressivo. (...) revela informação histórica, etnográfica, 
sociológica, jurídica, social. É um documento vivo, denunciando costumes, 
idéias, mentalidades, decisões, julgamentos. Para todos nós é o primeiro leite 
intelectual. Os primeiros heróis, as primeiras cismas, os primeiros sonhos, os 
movimentos de solidariedade, amor, ódio, compaixão, vêm com as histórias 
fabulosas, ouvidas na infância (CASCUDO, 1987, p. 5).  

 
Conforme Cascudo (2004), no conto popular maravilhoso está o registro da 

gênese humana. Quanto ao conto de fadas pode-se afirmar o mesmo. Desse modo, 

observa-se que conto maravilhoso e conto de fadas diferem-se com base em um 

tênue fio condutor. O conto maravilhoso aguça os sentidos e os valores materiais, 

bem como põe à prova os valores éticos do ser humano. De outro modo, o conto de 

fadas instiga o homem a vencer seus medos, originários, geralmente, no meio familiar. 

Para isso, precisa-se de coragem e bom caráter para enfrentá-los, sendo que, no 

desfecho da trama, quem age no bem sempre é recompensado.  

A partir das várias abordagens apresentadas por escritores a respeito da 

conceituação de conto de fadas, nota-se que é a atribuição dada a uma história 

fantasiosa, a qual tem fadas como personagens, podendo também não apresentá-las, 

além de reis, rainhas, príncipes, princesas e bruxas. Por outro lado, se o próprio 

Lobato denominou o “Mundo das Maravilhas” (LOBATO, 1990, p. 249) o lugar onde 

os personagens vivem e desempenham seus papéis dentro dos contos, percebe-se, 

desta forma, então, que o enredo transcorre em um mundo mágico, envolto por 

florestas e castelos, sendo que a temática central do mesmo é a luta do bem contra o 

mal, envolvendo membros de uma família. Como situação previsível, nas narrativas, 

esse último acaba perdendo a batalha, e o castigo é aplicado ao malfeitor. Não raro 

acontecem casamentos no final da história, prenunciando que o casal nubente vive 

feliz para sempre. 

D’Onofrio (2006) salienta, ainda, que as narrativas apresentam estruturas 

peculiares, sendo que os seus primeiros autores e narradores são desconhecidos, 
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pois essas histórias acompanham a humanidade e são o patrimônio cultural efetivo 

da mesma. Além disso, os seus personagens representam funções em um tempo e 

espaço indeterminados.  

Por meio da cultura popular, depreende-se que o conto de fadas trata de temas 

universais e antagônicos. Nele, emaranham-se sentimentos como amor e ódio, 

atitudes de poder e submissão, bem como desígnios de vida e morte. O início e o 

término da narrativa assemelham-se, uma vez que a estabilidade da mesma é 

alcançada nesses dois períodos. Primeiramente, esse equilíbrio é desestabilizado 

com um conflito, envolvendo uma família, que gera um ou inúmeros outros problemas 

existenciais e, no momento em que esses são reconhecidos e solucionados, a 

harmonia é retomada. Não raro, reconstituindo-se a família ou formando-se uma nova, 

a partir do matrimônio. 

A estruturação da narrativa é alinhavada com maestria, conforme Júlio Cortázar 

menciona, caracterizando não o conto de fadas, especificamente, mas o conto em 

geral. Para ele, o conto expressa “uma coisa que tem um ciclo perfeito e implacável. 

Uma coisa que começa e termina tão satisfatoriamente como uma esfera: nenhuma 

molécula pode estar fora de seus limites precisos” (CORTÁZAR, 2002, p. 28), sendo 

assim, os elementos que compõem a narrativa (personagens, espaço, tempo, foco 

narrativo, entre outros) são de significativa importância para se depreender o sentido 

necessário que cada um deles apresenta para o desenvolvimento da história. 

 

3.1 Contos de fadas: compiladores delineiam a figuração do feminino  

 

A expressão “era uma vez”, constante nos contos de fadas, pertence a uma 

época muito remota, anterior à compilação dos contos existentes por Giambattista 

Basile, pelos irmãos Jacob e Wilheim Grimm, Charles Perrault, Hans Christian 

Andersen e Silvio Romero que, entre o fim do século XVII e o início do século XIX, 

adaptaram as narrativas pertencentes à cultura oral do povo.  

A data exata em relação às origens dos contos não se sabe bem ao certo 

precisar, uma vez que, a partir do momento em que o homem descobriu e aprendeu 

as diferentes formas de comunicação, o seu universo interno e externo adquiriu forma, 

cor, simbologia e, assim, migrou como em ondas sonoras, acentuando o imaginário 

dos povos que no mundo habitavam. Consoante isso, os registros escritos remontam 
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a séculos antes de Cristo, tendo-se, como exemplo, o século II a.C, em Amor e Psiquê, 

do escritor latino Apuleio, pois nesse já havia indícios que, posteriormente, poderiam 

constituir o conto de fadas, dentre eles, A bela adormecida, A Bela e a Fera, entre 

outros. No entanto, o que realmente se comprova é que as origens dos contos de 

fadas provêm de fontes célticas. 

Quanto às temáticas dos contos, apresentam mulheres castigadas por homens 

que desprezavam com indiferença a inteligência feminina, além disso determinavam 

seus destinos, mutilavam seus corpos, ceifavam suas vidas. Marina Warner (1999) 

salienta que os contos de fadas surgiram como uma válvula de escape para os grupos 

marginalizados, como um apelo ou alento para as mulheres cansadas de serem 

menosprezadas e injustiçadas por uma sociedade patriarcal, onde a lei do mais forte 

imperava: 

 

Os contos de fadas sugerem uma situação em que o próprio menosprezo 
pelas mulheres abriu, para elas, a possibilidade de exercitar a imaginação e 
comunicar suas idéias. A responsabilidade das mulheres pelas crianças, o 
desprezo vigente por ambos os grupos e a suposta identificação daquelas 
com as pessoas simples, a gente comum, entregaram-lhes os contos de 
fadas como um tipo diferente de estufa, onde podiam semear seus próprios 
brotos e plantar suas próprias flores [...] (WARNER, 1999, p. 22).  

 
De outro modo, Marina Warner (1999) menciona que os contos servem como 

alento às mulheres, pois retratam desfechos felizes para a figura feminina, que não 

raro, muito sofrera durante toda a narrativa. Divagando com tais desfechos para as 

suas próprias histórias, as mulheres ultrajadas em seus princípios básicos, sonhavam 

com justiça e tempos melhores para se viver com dignidade.  

Coelho (1987) cita que Calila e Dimna, obra difundida em inúmeras versões pelo 

mundo, teve, posteriormente, Abn Al-Mukafa como responsável pela versão e registro 

árabe fiel da coletânea, no século XVIII, pois “resulta de narrativas pertencentes 

originalmente ao Pantshatantra (apólogos usados pelos pregadores budistas, a partir 

do século V) e à primitiva epopéia indiana Mahabarata, escrita entre os séculos IV 

a.C. e IV d.C.)” (COELHO, 1987, p. 17). Desse modo, observa-se que Calila e Dimna 

não é uma obra única, mas sim uma coleção, dividida em três livros Pantschatantra, 

Mahabarata e Vischno Sarna. 

Calila e Dimna é composta por vinte e seis narrativas que apresentam um fio 

condutor interligando cada grupo de histórias, sendo que essas podem ser analisadas 

sob duas perspectivas, como um tratado de política ou como um receituário de boa 
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conduta. Como personagens principais, a obra expõe dois animais, os chacais, que 

agem de acordo com características humanas e atendem pelo nome de Calila e 

Dimna, atribuindo o nome à coletânea. Os dois animais representam a personalidade 

humana, ora voltada para o bem-fazer e para as virtudes, ora voltada para as atitudes 

pecaminosas. Durante essas variações de temperamento, o conflito da narrativa se 

instala, quando o personagem chacal Dimna mata um boi. Ato considerado 

gravíssimo, pois esse animal é sagrado na Índia. 

Contudo, Dimna só realiza esse ato grotesco por ser um mau-caráter, 

ambicionando o que não lhe é devido. Já Calila representa o equilíbrio, a sabedoria, 

o conhecimento, é o exemplo de integridade que a maioria dos seres humanos deseja 

alcançar. Em suma, a narrativa representa a complexidade própria da mente humana. 

Coelho (1987) menciona que dentre a coletânea de narrativas que compõem 

Calila e Dimna há, “pelo menos duas, que são consideradas precursoras dos contos 

de fadas: O anacoreta e a rata e Ilaz, Chadarm e Irakht” (COELHO, 1987, p. 19). A 

segunda obra oriental citada como gênese do conto de fadas é também originário da 

Índia. Sendebar ou O livro dos enganos das mulheres, de autoria do escritor hindu 

Sendabad, apresenta a mesma estrutura temática e elementos que se desenvolvem 

a partir da tríplice aliança paixão-ódio-sabedoria, características próprias de um conto 

de fadas, de acordo com a autora: 

 

[...] embora não tenha fadas como personagens, pode ser incluído entre os 
precursores do conto de fadas, uma vez que o seu conflito básico é de 
natureza existencial: a Paixão amorosa e a Sabedoria da palavra são postos 
em jogo para a preservação ou a destruição de uma vida (COELHO, 1987, p. 
22, grifos da autora). 

 
A Índia foi o berço de duas preciosidades que delinearam o mundo literário, uma 

vez que, a partir dessas obras iniciais, inúmeras outras surgiram, as quais deram 

continuidade ao ciclo dos contos de fadas. Quanto à Sendebar, segunda obra que 

serviu como semente aos contos de fadas, apresenta vinte e seis narrativas que se 

entrelaçam ao mesmo tempo, sendo que cada história é uma novidade, 

surpreendendo e envolvendo quem a lê.  

Sendebar alcançou a Península Ibérica juntamente com Calila e Dimna, porém, 

foi a partir de Sendebar que a mulher foi retratada como portadora de características 

pouco virtuosas, em consequência do enredo abordado pela obra. Nela já se observa 

de antemão o conflito familiar envolvendo uma madrasta, mentirosa e ambiciosa, 
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esposa de um rei. Por sua vez, o rei tinha um filho já adulto, fruto de seu primeiro 

casamento.  

A rainha-madrasta, talvez apaixonada pelo seu enteado, ou objetivando somente 

prejudicá-lo, na tentativa de livrar-se do herdeiro do rei ou ainda, apaixonada e 

rejeitada pelo jovem, querendo vingar-se, arquitetou um astuto plano. Acusou-o de tê-

la violentado. Assim, o pai-rei, seguindo as leis vigentes da época e, além do mais, já 

que o fato havia se tornado público, condenou o filho à morte.  

A penalidade seria a execução do filho-príncipe, a qual foi adiada por sete dias. 

Durante esse tempo, a defesa, representada por sete sábios, e a acusação, pela 

madrasta-rainha, julgavam o caso. Enquanto isso, o príncipe-enteado a tudo assistia 

calado. Em um ambiente de misticismo, essa atitude foi-lhe ordenada, pois os sábios 

previram que um grande mal o cercaria se alguma palavra proferisse.  

No oitavo dia, o desfecho acontece. Como o prazo para o iminente perigo já 

havia expirado, o príncipe, então, defende-se e a rainha-madrasta tem um final infeliz, 

tal como em Branca de Neve (1993), dos Grimm, uma vez que os sentimentos e as 

atitudes das velhas-rainhas também se assemelham, bem como a omissão e fraqueza 

de caráter do rei. 

Em um movimento de busca do passado, em Da fera à loira: sobre contos de 

fadas e seus narradores, Warner também menciona a origem dos contos e quais as 

obras que se constituíram a partir da obra embrionária. 

 
A Índia, por exemplo, é citada como a fonte de uma coletânea seminal de 
setenta contos, o Panchatantra (os cinco livros), que foi compilado por volta 
do século VI a. C. e atribuída a Bidpai (ou Pilpay), um lendário sábio brâmane. 
Jean de La Fontaine, enquanto passeava pelas margens do Sena em Paris 
na década de 1660, encontrou um livro de autoria de Bidpai, comprou-o, e os 
contos que leu tornaram-se uma das fontes de inspiração fundamentais de 
suas próprias fábulas, que comumente são consideradas o apogeu da 
urbanidade gálica [...] (WARNER, 1999, p. 20).  

 
De acordo com Warner, a Índia é a fonte dos contos escritos em épocas 

precedentes a Cristo. Abrangendo temáticas universais, as referidas narrativas 

serviram de inspiração para escritores, ainda no século XVII. Convém salientar que 

os contos de fadas se originaram de povos indo-europeus, os quais eram oriundos do 

sudoeste da Alemanha, mas foram expulsos de seu território pelos romanos, entre os 

séculos II a.C e I d.C, vindo a se espalharem pela Europa e Ásia e a migrarem para 

diversos países.  
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A partir de Calila e Dimna e Sendebar, obras consideradas mães dos contos de 

fadas, torna-se possível inferir que, através delas, um mundo primitivo está 

representado, onde a lei do mais forte é considerada fato comum. Embasados na 

análise dessas obras embrionárias e em suas ramificações, escritores e estudiosos 

buscaram a significação dos contos para adentrar na trama atemporal, fictícia e real 

humanas, registrada em suas histórias. 

Quanto aos escritores de contos de fadas, sabe-se que eram homens, pois, 

naquela época, às mulheres não era permitida atividade intelectual. Cabia sim a ela, 

afazeres realizados dentro de casa, cerceados em quatro paredes, como dona de 

casa, os domésticos e a maternidade. Já aos homens, destinavam-se os demais 

trabalhos administrativos e realizados fora do lar.  

O compilador pioneiro de contos populares foi Giambattista Basile (1575-1632), 

que nasceu em Nápoles, na Itália. Em sua vida profissional, assumiu inúmeras 

funções, como soldado napolitano, funcionário público, poeta e escritor de contos. 

Basile era fascinado pelo folclore, os costumes, a literatura, a música e o dialeto de 

seu povo. Ele coletou e adaptou muitas histórias orais que eram contadas nas regiões 

de Creta e Veneza, transcrevendo-as em um estilo napolitano animado com detalhes 

pitorescos de sua cultura.  

O Pentamerone3é de autoria de Giambattista Basile. Obra publicada após a 

morte do escritor, entre 1634 e 1636, com o pseudônimo de Gian Alessio Abbattutis. 

Essa é uma das mais antigas coleções baseadas em contos populares, sendo que a 

partir dela, surgiram demais obras, redigidas por escritores de contos de fadas, tais 

como Charles Perrault, na França, no século XVII, e o irmãos Grimm, na Alemanha, 

no século XIX. 

Em Pentamerone inclui-se Sole, Luna e Talia, um conto de fadas há muito 

presente na memória e na cultura oral dos italianos. Esse assemelha-se aos demais 

contos de A bela adormecida, que surgiram posteriormente, porém o que caracteriza 

a história, como única, é a presença de opostos em sua narrativa, como observa-se 

no trecho a seguir: 

[...] la4 quale a la stessa pedata se ne venne desiderosa de trovar ela luce 
soia, non sapenno ca l’aspettava lo fuoco. Ma, arrivata ’nanze la regina, essa, 

                                                           
3 A obra Pentamerone encontra-se em Basile (1891). 
4[...] e ela veio no mesmo instante, desejosa de reencontrar sua luz, sem desconfiar que o que a esperava 

era o fogo: mas chegando à presença da rainha, esta, com uma cara de Nero, toda viperina, disse-lhe: “Sê 
benvinda, madame Trocolla (nome proverbial para mulheres de má fama)! Então és tu a boa peça, a erva 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/biography/Charles-Perrault&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiJ6qML185egjZQKyuerKqGVdH8-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/biography/Brothers-Grimm&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjywdgUp7aUPOZjCVKKo9Mao_t3nQ
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co na face de Nerone tutta ’nviperata, le disse: “Singh ela benvenuta, 
madamma Troccola! Tu sì chella cana perra che me fave star eco tanta 
sbotamiente de chiocca?” [...] (BASILE, 1996, p. 58). 

 
Basile (1996) utiliza-se não somente de antíteses como figuras de linguagem, 

em seus contos. No trecho em que narra o estupro da moça que estava encantada, 

em sono profundo, o escritor emprega eufemismo, apresentando a ação selvagem, 

rotineira e vulgar praticada pelo homem da época, como algo sublime. O abuso sexual 

é retratado como frutos do amor, no entanto, o rei pratica a violência na moça e 

abandona-lhe, em estado de sono mórbido, após o fato. Como observa-se a seguir:  

 
[...] All’utemo5 arrivaie a la cammara dove steva Talia comme ’ncantata, che 
vista da lo re, credennose che dormesse, la chiammaie; ma non revenenno 
pe quanto facesse e gridasse e pigliato de caudo de chelle bellezze, portatola 
de pesole a no lietto ne couze li frutte d’ammore e, lassatola corcata, se ne 
tornaie a lo regno suio, dove non se allecordaie pe no piezzo de chesto che 
l’era socciesso [...]” (BASILE, 1996, p. 54)  

 
Basile (1996) expõe os pólos extremos que compõem a personalidade humana, 

dispostos em harmonia perfeita em um único texto. Com habilidosa maestria, ele 

transformou o grotesto em magicidade. No entanto, algo é impossível esconder do 

público leitor/ouvinte, a apresentação da personagem feminina como objeto sexual, 

tanto que, até mesmo inconsciente, ela era capaz de seduzir o homem que invadiu 

sua casa e, mais especificamente, o quarto e o corpo da moça. A crueldade e o 

descaso com a vida da mulher eram situações comuns abordadas nas obras de 

Basile, assim como a descrição do homem como soberano, uma vez que suas práticas 

insanas eram narradas como grandes feitos.  

Desse modo, a literatura moralizante e os contos de fadas, difundidos no período 

medieval, estendem-se até o século seguinte, e é a partir daí que os contos passam 

a fazer parte da recém-criada Literatura Infantil. Coelho (1991) apresenta essa 

criação: 

 
Cavaleiros andantes, reis, rainhas, princesas e príncipes bons e maus, fadas, 
bruxas, metamorfoses de criaturas humanas em animais (ou vice-versa), 
ogres e ogressas (sic) canibalescos, maldições, profecias, madrastas, 
crianças abandonadas, crianças que são entregues a alguém para serem 
mortas, fantasmas e magos, gênios benfazejos e malfazejos... é a fantástica 

                                                           
daninha que desfruta o meu marido? És tu a cadela feroz que me deixa de cabeça inchada?” [...] (Trad. Alba 
Olmi, grifos meus). 
5 “[...] Por fim, chegou ao quarto onde Tália jazia como encantada. O rei, vendo-a assim, pensou que estivesse 

dormindo, chamou-a: mas já que ela não acordava, por mais que fizesse, o rei, aquecendo-se com tanta 
beleza, levou-a para a cama, colheu-lhe os frutos do amor e depois, deixando-a deitada, voltou para o seu 
reino, onde por longo tempo esqueceu o que havia acontecido” (Trad. Alba Olmi). 
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legião de personagens que a partir do século XVII os escritores cultos vão 
descobrir na tradição oral dos povos europeus e criar a Literatura Infantil que 
hoje conhecemos como “tradicional”... (COELHO, 1991, p. 66 - grifo da 
autora).  

 
Conforme o exposto, surge na França do século XVII a literatura voltada para 

crianças e representada através de fábulas e contos, uma vez que os escritores 

buscaram entre a cultura do povo as narrativas orais passadas de geração a geração. 

Inicialmente, a Literatura Infantil era proposta como ação educativa e moralizante, 

voltada não somente à criança, mas também e, principalmente, à mulher. Coelho 

descreve esse acontecimento histórico e determinante para a Literatura Infantil: 

 
É na França, na segunda metade do século XVII, durante a monarquia 
absoluta de Luís XIV, o “Rei Sol”, que se manifesta abertamente a 
preocupação com uma literatura para crianças ou jovens. As Fábulas (1668) 
de La Fontaine; os Contos da Mãe Gansa (1691/1697) de Charles Perrault; 
os Contos de Fadas (8 vols. – 1696/1699) de Mme. D’Aulnoy e Telêmaco 
(1699) de Fénelon são os livros pioneiros do mundo literário infantil, tal como 
hoje o [sic] conhecemos (COELHO, 1991, p. 75, grifos da autora).  
 

Dentre os séculos XII a XVII, o ensino doutrinário catequético sobrepujava o 

contexto literário, visando a moralização de posturas. Consoante a isso, ainda no 

século XVII, os olhos se voltaram para os menores leitores e neste novo cenário criado 

para a Literatura Infantil, escritores franceses se sobressaíram, dentre eles, Charles 

Perrault, que é um dos pioneiros a divulgar para o mundo dos infantes os seus contos 

de fadas com claro fundo moralizante.  

Perrault revive o popular através da literatura, inserindo em suas obras a 

magicidade lúdica, bem como inova, ao acrescer à mesma uma lição de moral, o que 

direciona o entendimento do leitor, evitando possíveis ambiguidades interpretativas. 

De acordo com Coelho (1987), ele defendeu, de certo modo, a causa das mulheres 

(brancas e pertencentes à elite), apoiando Mlle L’Héritier, sua sobrinha, que lutava 

pela valorização da mulher quanto à aquisição de direitos intelectuais, embora, ao 

mesmo tempo, Perrault tenha também assumido posições nada feministas em seus 

contos, tanto que as lições das narrativas apresentam acentuado cunho moralista 

destinado à postura feminina. 

De outro modo, Coelho salienta que a posição defendida por Perrault é 

percebida através das temáticas abordadas em seus contos, sendo que versam sobre 

“mulheres injustiçadas, ameaçadas ou vítimas” (COELHO, 1987, p. 66). Para a 

escritora, essa abordagem escolhida por Perrault ressalta seu apoio à luta feminina. 
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Mariza Mendes (2000) opõe-se à afirmação de Coelho (1987), mencionada 

anteriormente, uma vez que, para ela, o objetivo desse escritor era, realmente, a 

moralização do papel feminino, inserido em uma estrutura patriarcal predominante na 

época. Desse modo, Mendes sustenta que os textos de Perrault falam “do   significado 

das funções femininas na sociedade e do significado das funções culturais da 

narrativa mítica. Num e noutro se consolida a ideologia familista da classe burguesa, 

que definia seu papel social no século XVIII” (MENDES, 2000, p. 110). 

Para Mendes (2000), estava bastante claro o viés ideológico familista abordado 

por Perrault, tanto que ela acrescenta, ainda, que o referido escritor, considerado 

pioneiro na escritura dos contos infantis, utilizou-se dos mesmos para mascarar o seu 

real objetivo, ou seja, a doutrinação da mulher6, definindo-lhe papel social. Mendes 

(2000) menciona ainda que Perrault iniciou com os menores leitores/ouvintes desde 

a infância até a idade adulta, ressaltando os papéis sociais e, consequentemente, 

enfatizando condutas próprias do sistema patriarcal. 

Maria Tatar (2004) compartilha a concepção de Mendes (2000). Entretanto, para 

ela, as lições moralizantes citadas nas obras de Perrault não correspondem ao 

contexto dos contos lá apresentados. Além do mais, os menores leitores não 

entendiam o que as referidas lições pretendiam ensinar, uma vez que se embasavam 

em digressões sociais e de caráter, comuns ao público adulto. 

 
[...] Em 1697, ao publicar Contos da Mamãe Gansa, Charles Perrault 
acrescentou a cada um pelo menos uma lição moral, por vezes duas. 
Freqüentemente, contudo, essas conclusões morais não se harmonizavam 
com os eventos na história e vez por outra não ofereciam nada além de uma 
oportunidade para um comentário social aleatório e digressões sobre caráter. 
As diretrizes comportamentais explícitas acrescentadas por Perrault e outros 
tendem a não funcionar quando visam crianças [...] (TATAR, 2004, p. 12).  
 

A Europa começou a pensar na infância como categoria leitora, a partir da 

metade do século XVIII, assim sendo, Perrault poderia escrever histórias seguidas de 

                                                           
6 Cademartori (2007), considera que a ideologia doutrinária em relação às mulheres ainda persistiu por 

um longo tempo, em que para elas a leitura deveria ser rigorosamente selecionada. Tanto que, em 
1926, publicou-se a primeira edição da coleção Biblioteca da Moças, destinada às mulheres. Nessa, 
não havia abordagens de temas como sexo e poder, pois não eram pertinentes a mulheres elegantes. 
Tais assuntos pertenciam exclusivamente ao público masculino.Cademartori ainda salienta que em 
relação às mulheres “se esperava o saudável e elegante hábito da leitura, mas sem nenhum contato 
com um tratamento adulto e lúcido [...]. Essa literatura “feminina” filtrava, no adjetivo, o que convinha 
que a mulher soubesse e determinava, assim, suas expectativas” (2007, p.9). Portanto, a mulher vivia 
em uma relação de dependência no meio social, uma vez que ela só poderia ler o que lhe era permitido, 
observando-se que, nas linhas e entrelinhas de tais obras circunscreviam-se a postura social 
conveniente para a época.  
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lições, destinadas às crianças, mas ainda os escritores, em âmbito geral, não somente 

ele, não haviam se apropriado do universo infantil. Tanto que a narrativa de mundo 

apresentado nos contos, assemelha-se à dos adultos. Consequentemente, a 

moralidade ressaltada nas obras de Perrault não alcançavam o entendimento dos 

pequenos.  

Para Zarzuela (2007), no século das luzes, o intento da literatura era a 

propagação dos bons costumes, relegando aos contos a missão de ensinar. Referente 

a Perrault, a autora menciona que em seus contos há o acréscimo de charme, bem 

como a acidez de seus comentários destinados às mulheres da sociedade, por isso é 

tachado como machista, mas ela lembra que, nas páginas escritas pelo francês, há 

muito mais heroínas que heróis, como cita: 

 

Los primeros cuentos de hadas tenían uma función de crítica social y 
reflejaban el descontento de la sociedade: criticaban el orden establecido, el 
sometimiento a las órdenes del rey, los matrimonios apalabraladros y sil 
libertad para los contrayentes, etc. En éstos las mujeres eran protagonistas y 
demostraban que también ellas podían ser valientes, rebeldes y podían 
luchar contra el mal. (...) Con la excusa de enseñar (cuentos de hadas) 
dejaron muy claro a la sociedade como había que actuar y establecieron 
caules eran los roles de sus personajes (ZARZUELA, 2007, p. 23, grifo da 
autora).  
 

Nesta época, século XVIII, segundo a autora, os contos relatavam a desestrutura 

do governo francês vigente, a repressão do povo diante de um rei autoritário, refletiam, 

assim, o descontentamento, não somente das mulheres, mas do povo em geral, 

homens e mulheres. No entanto, posteriormente, em sua fala, a escritora salienta que, 

com o propósito de ensinar, os contos estabeleciam como homens e mulheres 

deveriam atuar em ambiente familiar e social.  

Evidentemente que, com a definição de papéis, a conduta, de ambos os sexos, 

tornou-se regra estabelecida. Homens e mulheres inseriram-se em moldes impostos. 

No entanto, não apresentam figuração semelhante aos gêneros nos contos. Para a 

personagem feminina, é apresentada uma trajetória em que ela é acometida por 

ações desumanas, seguidas por humilhações, maus-tratos físicos e morais causados 

pela família, pela própria mãe ou marido. Situações comuns vivenciadas no lar, até 

ser-lhe concedida a glória, o casamento. Já do personagem masculino, como em 

Branca de Neve não se faz menção quanto a alguma possibilidade de sofrimento que 

ele possa ter vivenciado. Pelo contrário, o príncipe mostrava-se livre pela floresta, 
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caçando e, casualmente, deparou-se com a casa dos anões e, posteriormente, com 

Branca.  

Cademartori (2007) contrapõe-se a Zarzuela (2007), observando que Perrault 

escreveu seus contos, encomendados pelo rei. Ela menciona que Perrault os redigiu, 

“após a Fronde, movimento popular contra o governo absolutista no reinado de Luís 

XIV” (CADEMARTORI, 2007, p. 34), cujo momento era de grande tensão entre as 

classes sociais na França, pois havia muita repressão e marcas de terror. Talvez a 

isso se deva a preocupação do contista em realizar uma arte cruelmente moralizante, 

por meio de uma literatura pedagógica. A autora afirma, ainda, que, na segunda 

metade do século XVII, a ação da Igreja estava voltada para cristianizar a cultura 

popular e, inserido nessa, estava o conto, que era visto “como fenômeno que se 

integra à despaganização geral da França, nesse século” (CADEMARTORI, 2007, p. 

41-42).  

Assim, Perrault compilou contos já existentes, oriundos da cultura popular 

francesa, acrescentando, nos mesmos, suas lições moralizantes, destinados à 

adequação da mulher ao molde familista patriarcal. Ele, com quase 70 anos, publica 

onze contos inseridos no livro Contos da Mamãe Gansa, entre 1691-1697, destinados 

às crianças e aos adultos. Imortalizou-se com essa obra, passando a ser conhecido 

mundialmente.  

Em Contos da Mamãe Gansa (PERRAULT, 1999) constam as histórias de 1. A 

bela adormecida no bosque; 2. Chapeuzinho vermelho; 3. Barba-Azul; 4. O gato de 

botas; 5. As fadas; 6. A gata borralheira ou Cinderela; 7. Henrique, o topetudo; 8. O 

pequeno polegar; 9. A pele de asno; 10. Os desejos ridículos e 11. Grisélidis. 

No entanto, se Perrault, de certa forma, solidarizou-se com as mulheres, as suas 

intenções não se tornaram claras em seus contos, pois neles e, mais especificamente, 

nas lições de moral, verifica-se a transparência de uma linguagem desmedidamente 

machista, conservadora e patriarcal. Além disso, o olhar do escritor não se voltou para 

a observação das potencialidades femininas fora do âmbito familiar, uma vez que suas 

personagens figuravam realizando os afazeres domésticos e assumiam a obediência, 

a submissão, o temor, a apatia, como únicas e fundamentais características femininas 

enfatizadas nas lições de moral. 

Para Cademartori (2007), Perrault delineou um caminho depreciativo e precário 

na figuração de suas personagens a fim de que elas colhessem o mérito da vitória 
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posteriormente (essa era a ideologia cristã, ou seja, todo martírio seria 

recompensado). Apesar de ele se mostrar avesso ao popular e aos motivos burlescos, 

observam-se que suas personagens foram caracterizadas com sensibilidade afetiva. 

Evidentemente que a figura feminina segue um padrão estereotipado, mas condizente 

com a época. No entanto, suas narrativas servem como alento e esperança para os 

camponeses, vitimados pelo Antigo Regime.  

Ainda quanto à composição dos contos do escritor francês, percebe-se que o 

maravilhoso e as fadas ocupam lugar modesto ou raros em seus enredos. De outro 

modo, a sua maestria consiste na originalidade em que descreve as paisagens 

francesas, as campinas e seus residentes, os aldeões, as damas e os cavaleiros. Os 

personagens de seus contos eram amigos, vizinhos, os trabalhadores do campo que 

o rodeavam (assim como Lewis Carrol que escolheu uma garota de sua vizinhança, 

como personagem principal, em As aventuras de Alice no País das Maravilhas, 2015. 

Observa-se que a publicação da obra original é de 1865). 

Pertencente à alta burguesia, Perrault introduziu em suas histórias a gente do 

povo (os lenhadores, os serviçais, os moleiros) e buscou no povo tais histórias, 

adaptando-as ao gosto (e aos valores) do burguês. Compilando-as e compondo-as 

como verdadeiras obras de arte, pois no final do texto em prosa, ele acrescentava 

conceitos morais em verso, como no conto “A bela dormindo no bosque”, que compõe 

o livro Contos da Mamãe Gansa, 1697:  

 
Moral  
Esperar algum tempo para ter um esposo 
Rico, bonito, galante e charmoso, 
A coisa é muito natural, 
Mas esperar cem anos e sempre dormindo, 
Já não se encontra fêmea 
Que dormisse tão tranquila. 
A fábula, além disso, parece mostrar 
Que muitas vezes do himeneu os agradáveis laços 
Não são menos felizes por serem adiados,  
E nada se perde por esperar. 
Mas o sexo frágil com tal ardor 
Aspira a fé conjugal, 
Que já não tenho forças, nem ânimo, 
Para pregar-lhe esta moral.  
(PERRAULT, 1996, p. 47).  

 
Em seus versos relacionados à Bela adormecida, em que denominou de A bela 

dormindo no bosque, Perrault (1996) salienta que a espera pelo casamento é algo 

natural para a mulher e nada se perde pela espera de alguém cheio de predicados 
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(rico, bonito, galante e charmoso), pois o sexo frágil, como ele assim caracterizou a 

mulher, deseja ardentemente o himeneu. Conforme os preceitos daquele tempo, o 

matrimônio era o principal objetivo a ser alcançado pela figura feminina. 

É interessante ressaltar, novamente, que Perrault trabalhou como um adaptador 

de contos coletados junto ao povo, mas os enriqueceu de detalhes ao gosto burguês, 

classe a qual endereçou suas histórias. Para Cademartori 

 

além dos propósitos moralizantes, que não têm a ver com a camada popular 
que gerou os contos, mas com os interesses pedagógicos burgueses, 
observem-se os seguintes aspectos que não poderiam provir do povo: 
referências à vida na corte, como em A bela adormecida; a moda feminina, 
em Cinderela [...] (CADEMARTORI, 2007, p. 36-37). 
 

A partir das observações de Cademartori (2007), quanto às menções da vida na 

corte presentes nas histórias de Perrault, identifica-se, realmente, a que público tais 

narrativas eram remetidas. O ambiente descrito era familiar à nobreza e a Perrault 

que pertencia a essa classe, jamais ao povo que desconhece pratarias de cozinha ou 

o interior de um castelo, como em O Barba-Azul (1999).  

De outro modo, sabe-se que o governo de Luís XIV correspondeu a uma época 

difícil para a sobrevivência, demarcada pela escassez de alimentos e perseguições 

religiosas, jamais o cenário representativo desse tempo seria de fartura e refinamento, 

retratadas nas obras de Perrault. Apesar de a economia francesa ser basicamente 

agrícola, a vida dos camponeses era repleta de privações e, como se isso não 

bastasse, havia perseguição acirrada da Igreja que objetivava o controle da vida e 

conduta dos fiéis, bem como a lealdade dos mesmos. Para Cademartori (2007), os 

séculos XVI e XVII são os de maior repressão religiosa, na França, atrelada às 

divergências políticas, resultando em um contexto de desigualdades sociais e à 

violência da Contra-Reforma. 

Ao contrário de como se descreveu por muito tempo, o reinado de Luís XIV não 

era nada majestoso, mas os textos de Perrault contribuíram para disseminar a luxúria 

do ambiente real inexistente. Tanto que, no campo, o povo vivia como se estivesse 

na Idade Média.  

Para Góes “as idéias pedagógicas de Perrault são de acordo com sua época, 

mas sua maneira de expô-las permaneceu original, e, muitas vezes, profunda e atual” 

(GÓES, 1991, p. 77). Escritos no século XVII, a conversão dos contos populares para 

a Literatura Infantil evidencia a moralidade cristã, tais como a espera da mulher em 
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castidade pelo matrimônio, bem como o enaltecimento do homem diante da 

subjugação feminina (critérios estabelecidos pela Contra-Reforma: a valorização do 

pudor e a cristianização). De certa forma, pode-se observar também que, na lição 

moral, há a presença de ironia, quando Perrault (1996) cita que “Mas esperar cem 

anos e sempre dormindo,/Já não se encontra fêmea/Que dormisse tão tranquila” 

(PERRAULT, 1996, p. 47), pois não se espera tanto tempo por alguém ou não se 

demonstra tranquilidade no aguardo por muito tempo. A ideia de que a mulher deve 

esperar, passivamente e de forma tranquila, a chegada de seu príncipe encantado 

constitui o estereótipo falocêntrico e, talvez, essa concepção fosse questionada pelo 

francês, por meio desses versos.  

Segundo Cademartori (2007), a ironia constitui o traço estilístico de Perrault, uma 

vez que ele, como burguês e visto como homem culto, “em alguns momentos, (os 

seus contos) caracterizam-se por um certo sarcasmo em relação ao popular” (2007, 

p. 36). Para ela, o contista desprezava o povo e, consequentemente, o folclore, as 

superstições, enfim a cultura popular, por isso, sutilmente, ironiza as passagens em 

suas histórias que denotam os motivos populares, a raiz humilde de seu povo.  

No início da obra Contos da Mamãe Gansa (2004), Perrault esclarece que os 

contos, presentes na obra, eram uma compilação de histórias já existentes, que 

compõem a oralidade do povo. Maria Tatar (2004) ressalta a ideia original de o escritor 

ir ao encontro das vertentes do folclore, o povo, bem como, a sua habilidade em, a 

partir de epopeias rústicas, aprimorar os alinhavos, transformando-os em finos traços 

que constituíram belíssimas narrativas. Segundo Góes (1991, p. 77), Perrault, como 

conhecedor da escrita literária, redigiu-a com primor, esculpindo os relatos do povo e 

compondo uma verdadeira obra de arte.  

Os irmãos Grimm vieram algum tempo depois de Perrault. Jacob Grimm (1785-

1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859), filólogos alemães, realizaram assim como Basile 

e Perrault, uma coletânea de contos populares. Inicialmente, eles tinham o interesse 

em estudar a língua alemã propagada dentre o povo, buscando conhecer o folclore 

da região e, de certa forma, reavivar a realidade histórica de seu país, mas com a 

chegada da industrialização e a consequente urbanização da Alemanha, eles 

pensaram que a cultura do homem interiorano estava ameaçada e, devido a isso, 

seus interesses mudaram. Algo deveria ser feito para que a cultura primitiva não se 

perdesse (em função da vinda do homem estrangeiro em busca de trabalho na recente 
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Alemanha industrializada) e fosse propagada, desse modo, os contos registrados 

foram publicados.  

Segundo Bruno Vaiano (2020), os Grimm coletaram muitos dos contos, apenas 

atravessando a rua para registrar as narrativas contadas por suas vizinhas, em sua 

maioria, moças da classe média urbana. Com exceção de Dorothea Viehmann, viúva 

de um alfaiate e mãe de sete filhos, que vendia frutas e hortaliças para o sustento da 

família. Vaiano (2020) cita que a principal fonte para a coletânea dos Grimm foi a 

senhora Viehmann. 

Quanto à literatura, o século XVIII assemelha-se ao anterior, uma vez que 

homens escritores redigem suas obras de acordo com a sociedade patriarcal vigente 

à época. Já no século XIX há a mescla entre o culto e o popular e, com esse meio 

termo, surge o romance. É nesse século que as narrativas do fantástico-maravilhoso 

surgem e têm os filólogos Jacob e Wilhelm Grimm como adeptos. 

A partir da perspectiva de que as crianças já estavam sendo inseridas no 

contexto literário, poderia se pensar que a mulher seria a próxima a usufruir desse 

direito. No entanto, as obras dos irmãos Grimm ainda descrevem a figura feminina 

atrelada a conflitos familiares em um espaço repleto de fraquezas, ansiedades, 

culpas, medos, tristezas e convencionado de acordo com os moldes patriarcais. 

De outro modo, o Romantismo introduziu na literatura uma abordagem menos 

cruel em relação aos personagens que infligiam as regras impostas pelo contexto 

social vigente. Percebe-se a influência desse período, observando o conto 

Chapeuzinho vermelho, de Grimm (Romantismo) e de Perrault (neoclássico). Em 

Chapeuzinho vermelho (1999), de Perrault, no final da história, o lobo devora a vovó 

e a netinha sem nenhuma piedade. Já na de Grimm (1812), o caçador as salva, 

abrindo a barriga da fera, de onde as duas, vivas, saíram. Rapidamente, 

Chapeuzinho, pegou pedras grandes que encontrou e colocou-as na barriga do lobo. 

Havia pedras o bastante para ele não conseguir levantar e, assim, morreu onde 

estava.  

Entre os anos de 1812 e 1822, os irmãos Grimm publicaram o volume Contos 

de fadas para crianças e adultos,contendo quarenta e uma histórias: A bela 

adormecida; Os músicos de Bremen; Os sete anões e a Branca de neve; O 

chapeuzinho vermelho; A gata borralheira; As aventuras do irmão folgazão; O corvo; 

Frederico e Catarina; Branca de neve e Rosa vermelha; O ganso de ouro; A donzela 
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que não tinha mãos; O pescador e suas esposas; A dama e o leão; O alfaiate valente; 

Os sete corvos; O rato, o pássaro e a salsicha; A casa do bosque; O lobo e as sete 

cabras; A guardadora de gansos; O príncipe rã; O caçador habilitado; Olhinho, 

doisolhinhos, tresolhinhos; O lobo e o homem; O príncipe e a princesa; A luz azul; O 

lobo e a raposa; O enigma; A raposa e a comadre; A raposa e o gato; Margarida, a 

espertalhona; A alface mágica; As três fiandeiras; João jogatudo; A morte da 

franguinha; A velha do bosque; O prego; Joãozinho e Maria; O diabo e a avó; O senhor 

compadre; João, o felizardo e o Pequeno polegar.  

Em Os sete anões e a Branca de neve, os Grimm (1810)7 inserem entre um 

mundo maravilhoso, contendo reis, rainhas, príncipes, princesas, castelo, magia, a 

morte da mãe biológica de Branca. Observa-se que, na compilação dos contos 

populares, os irmãos tinham coletado que a malfeitora de Branca era a própria mãe e 

não a madrasta, mas, como Wilhelm era católico fervoroso, moralista e seguia de 

forma extremada os valores patriarcais, os Grimm decidiram, assim, preservar a figura 

imaculada da mãe alemã, substituindo-a pela madrasta. No conto, a madrasta de 

Branca age com arrogância, com maldade e é desprovida de sentimentos maternos 

em relação à enteada, como em Cinderela (1697), de Perrault.  

Warner (1999) menciona que as versões de 1810 e 1812 da história de Branca 

de Neve, mostram-na atormentada pela própria mãe: 

 
A edição de 1819 é a primeira a introduzir uma madrasta no lugar dela; o 
manuscrito e as edições de 1810 e 1812 situam a mãe natural de Branca de 
Neve como o pivô do violento enredo, mas este foi alterado para que uma 
mãe não fosse mostrada atormentando a filha. Esse ainda é o caso de uma 
versão corrigida na comunidade armênia de Detroit neste século: depois de 
perseguir a filha com fúria assassina, essa mãe finalmente morre de surpresa 
quando a lua lhe diz que a filha continua viva e é mais bonita do que ela 
(WARNER, 1999, p. 243).  

 
Nas versões originais de Os sete anões e a Branca de neve, dos irmãos Grimm, 

situadas em 1810 e 1812, a figura da mãe era responsável pela violência exposta na 

história, como em: “[...] ela - a mãe-rainha - chamou um caçador e disse a ele: “- Leve 

Branca de Neve para longe na floresta e mate-a ali; e, para provar que cumpriu minhas 

                                                           
7 Conforme Jack Zipes, no manuscrito da obra, intitulada, inicialmente, como Os sete anões e a Branca 

de neve (1810), consta o seguinte trecho: “Quando Branca de Neve acordou na manhã seguinte, eles 
[os anões] perguntaram-lhe como é que conseguiu chegar até ali. E ela contou-lhes tudo, como a sua 
mãe, a rainha, fora embora e a deixara sozinha na floresta. Os anões tiveram pena dela e persuadiram-
na a ficar com eles e a cozinhar enquanto eles estivessem na mina. Contudo, ela tinha que ter cuidado 
com a rainha e não deixar ninguém entrar na casa” (ZIPES, 2012, p. 65). 
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ordens, traga-me seu pulmão e seu fígado, que eu vou cozinhar no sal e comer”” 

(GRIMM, 2018, p. 204). A mãe-rainha tomou essa atitude após o espelho mágico 

dizer-lhe que ela não era a mulher mais bonita do reino, mas sim, Branca de Neve. 

A mãe invejava com veemência a beleza da filha. De outro modo, a sociedade 

armênia da época, mostrava-se fervorosa em suas concepções cristãs, não admitindo 

tamanha crueldade materna, então, os irmãos redigiram uma versão mais amena, 

substituindo a figuração da mãe para a madrasta no conto, em 1819. Posteriormente, 

os irmãos adaptaram o título da obra, intitulando-a somente de Branca de Neve.  

Nos contos de Grimm, a descrição da figura feminina segue os padrões sociais 

determinados à época, ou seja, mulheres escravizadas e injustiçadas, comumente 

maltratadas por mulheres mais velhas em âmbito familiar. Aliás, o estereótipo anjo e 

demônio é bastante claro nas obras dos alemães. As mulheres-anjo, constantemente, 

são testadas em seus valores morais (honestidade, paciência, desprendimento 

material, obediência, fé inabalável, castidade) e, quando vitoriosas, são 

recompensadas com um casamento e/ou uma posição em ascensão na sociedade. 

Convém mencionar que a análise de Branca de Neve, para esta pesquisa, 

partiu do livro Grimm Jacob & Wilhelm: contos maravilhosos infantis & domésticos 

[1812-1815], edição de 2018. Essa obra foi ampliada, constam 86 histórias no primeiro 

tomo, referente à 1812 e, no segundo tomo, datada de 1815, dispõe de 70. No volume 

Contos de fadas para crianças e adultos (1812), já citado anteriormente, apresenta 

apenas 41 narrativas, sendo que o conto Branca de Neve intitula-se Os sete anões e 

a Branca de neve. Na edição ampliada, denomina-se apenas de Branca de Neve. 

Dentre as histórias constantes nas duas obras (Grimm Jacob & Wilhelm: contos 

maravilhosos infantis & domésticos [1812-1815] de 2018 e Contos de fadas para 

crianças e adultos de 1812) torna-se pertinente citar A gata borralheira e A bela 

adormecida, bem como Rapunzel e O pé de zimbro, presentes somente na obra 

ampliada, pois far-se-á uma breve apresentação dessas quatro narrativas, 

enfatizando as temáticas abordadas nas mesmas pelos Grimm.  

Na introdução do conto (Rapunzel) e das três fábulas (A gata borralheira, O pé 

de zimbro e A bela adormecida), apresenta-se a família tradicional, mas há algo que 

torna o casal infeliz, a ausência de filhos. As mulheres, casadas, são desejosas 

deserem mães. Devotas, apelam à divindade para a concretização de seu sonho. Não 

raro, bichinhos anunciam a chegada do bebê. 
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Quando as mulheres tornam-se mães, acabam morrendo ou separando-se de 

seu filho. Em A gata borralheira e O pé de zimbro, a criança fica sob os cuidados de 

uma madrasta, pois o pai casa-se novamente. Rapunzelé retirada dos pais pela fada 

Gothel. De certa forma, bela adormecida também separa-se de sua família, uma vez 

que todos dormem durante cem anos. 

As madrastas são incapazes de amar e cuidar dos enteados como filhos. 

Comumente, essas crianças são maltratadas, humilhadas e abandonadas em seu 

próprio lar e, até mesmo, mortas, como em O pé de zimbro. O pai é um personagem 

ausente, que desaparece da narrativa após o segundo casamento. Com exceção de 

O pé de zimbro, em que o genitor mostra-se incomodado com o sumiço do menino, 

mas logo esquece, quando degusta o ensopado feito com as carnes de seu próprio 

filho.  

Nas narrativas de Rapunzel, A gata borralheira e A bela adormecida aparecem 

príncipes que, casualmente, encontram as moças, as quais são prisioneiras e 

castigadas pela fada ou madrasta ou, ainda, adormecidas no castelo. Os jovens veem 

as moças como objetos de desejo, pois desejam possuí-las, como em Rapunzel, ou 

beijá-las, como em e A bela adormecida.  

Convém mencionar que, da mesma forma que há a presença da família 

tradicional na introdução das histórias dos irmãos Grimm, denota-se, também, a união 

de uma nova família no final das mesmas, com em Rapunzel, A gata borralheira e A 

bela adormecida. Tratando do contexto familiar e de seu fortalecimento, em O pé de 

zimbro acontece o reencontro da família, com a transformação de um pássaro no 

menino que havia sido morto pela madrasta.  

Em Rapunzel, o rapaz relaciona-se sexualmente com a garota até Gothel 

descobrir a gravidez da prisioneira. Em A bela adormecida, o príncipe não resiste à 

beleza da moça e a beija, mesmo ela estando desacordada.  

O jovem apaixona-se pela moça que se encontra em cativeiro ou em sono 

mórbido. Ela é premiada com o casamento, após martírios e provações enfrentados 

em sua vida, sobretudo, em relação à convivência familiar, com a madrasta ou fada 

que a criou. Desse modo, as personagens femininas caracterizam-se sob dois 

aspectos distintos, como malfeitoras e perversas ou como mulheres injustiçadas, 

submissas, sonhadoras e bondosas. 
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Conforme exposto anteriormente, as narrativas selecionadas dos irmãos Grimm 

(2018) serão citadas de forma breve, pois, ainda, não se trata do corpus da referida 

pesquisa. Desse modo, apresenta-se, inicialmente, Rapunzel. 

 Nesse conto, aborda-se o desejo de uma mulher grávida em comer rapôncios 

da horta da vizinha. O marido furtou-lhes, mas foi pego pela fada que os cultivava. Em 

troca dos vegetais, a dona da horta exigiu que a criança fosse-lhe entregue ao nascer. 

O acordo foi realizado entre a fada e o pai de Rapunzel, antes mesmo de seu 

nascimento.  

Rapunzel, assim foi chamada a menina pela fada. Criada livre até os 12 anos, 

após, viveu trancada no alto de uma torre. Não se sabe o porquê de a fada Gothel tê-

la aprisionado, uma vez que não há esclarecimentos sobre isso na narrativa.  

Sem portas de acesso para adentrar-se na torre, os cabelos da garota serviam 

como corda para que a fada subisse ou descesse enroscada neles. Um jovem 

príncipe, ao passar por aquelas redondezas, observou como Gothel fazia para entrar 

na torre, isso porque ouviu Rapunzel cantar e, logo, apaixonou-se. 

Passando-se pela fada, para que a garota jogasse os cabelos e o puxasse, ele 

enganou Rapunzel. Ela “levou um susto, mas não demorou a gostar tanto do príncipe 

que combinou que viesse visitá-la todos os dias e ela o puxaria para cima” (GRIMM, 

2018, p. 50). O casal viveu feliz até a moça engravidar. Ao deparar-se com o feito, 

Gothel cortou os cabelos de Rapunzel, bateu-lhe e a baniu para um deserto. Como 

não sendo o bastante, esperou a visita do príncipe para comunicar-lhe o que havia 

feito com a garota. 

Ele, ao saber do acontecido, jogou-se da torre e sobreviveu, mas tornou-se cego 

com a queda. Nessa condição, vagou pela floresta até chegar ao deserto. Já estando 

nesse lugar, Rapunzel passou muitas dificuldades e deu à luz a gêmeos. Como 

esperado, o casal encontrou-se, juntamente com os filhos. Em meio a lágrimas, a 

mulher abraça-lhe e o milagre acontece. O príncipe voltou a enxergar. As lágrimas de 

Rapunzel eram curativas. O martírio dela se finda ao encontrar o homem amado.  

Em A gata borralheira (GRIMM, 2018), apresenta-se a constituição familiar, em 

que um homem rico viveu feliz com sua esposa e a filha por muito tempo, mas uma 

fatalidade aconteceu e a mulher veio a falecer. Passado algum tempo, o homem voltou 

a casar-se novamente.  
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Antes de sucumbir, a mãe aconselha a menina para que continue sendo boa e 

piedosa. Já premeditando que a filha passará dificuldades, menciona: “Plante uma 

árvore sobre o meu túmulo e, toda vez que desejar alguma coisa, balance a árvore e 

seu desejo será atendido, e quando estiver em perigo mandarei ajuda do céu” 

(GRIMM, 2018, p. 87).  

Durante a narrativa, a Gata borralheira muito precisou da ajuda divina para 

cumprir tarefas desumanas, impostas, não só pela madrasta, como também pelas 

duas filhas da nova esposa de seu pai, provenientes do primeiro casamento dela. 

Comumente, dentre as tarefas domésticas diárias, a borralheira tinha que selecionar 

grãos jogados entre cinzas. Exausta, ela dormia junto à chaminé, aquecendo-se entre 

as brasas já adormecidas, pois seu quarto e vestidos haviam sido tomados por suas 

irmãs postiças. Ao apresentar-se coberta por cinzas, suja e maltrapilha, as mulheres 

de sua família chamaram-na de Gata borralheira. Quanto ao pai da garota, a narrativa 

não o menciona mais, após contrair o segundo matrimônio.  

Nas tarefas de seleção de grãos, a garota contava com a ajuda de pombas e, 

com esses pássaros conversava. Segundo a mãe da garota, esses bichinhos eram o 

auxílio enviado dos céus. Além disso, conforme previsto pela mãe da borralheira, a 

menina necessitou do auxílio da genitora em duas ocasiões. A árvore plantada, junto 

à sepultura da mãe, representava a personificação materna, bastava-lhe balançar os 

galhos e o desejo da menina seria atendido.  

Incitada pelas amigas pombas, a borralheira desejou vestir-se majestosamente 

para ir ao baile, ofertado pelo príncipe, onde sua madrasta e as meio-irmãs faziam-se 

presentes. Após chacoalhar os galhos da árvore, a garota vestiu-se como uma 

princesa, mas havia uma imposição, ela deveria retornar para casa antes da meia-

noite. Determinação atendida na primeira noite de baile. Já, na segunda, divertindo-

se muito junto ao príncipe, aliás, como nunca antes, esqueceu-se do horário e, quando 

ouviu o badalar dos sinos, pôs-se a correr, perdendo um de seus sapatos dourados 

em meio ao piche. A referida substância foi posta, propositalmente, na escadaria sob 

as ordens do príncipe, pois ele objetivava impedir a moça de sair às pressas do baile 

e, com isso, poderia identificar-se quem era a princesa misteriosa. 

O plano do príncipe não prosperou, mas ele assim pensou: “já que nada deu 

certo, agora o sapato é que vai nos ajudar a encontrar a noiva” (GRIMM, 2018, p. 93). 
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Para isso, os mensageiros difundiram por todo o reino que o príncipe se casaria com 

aquela que conseguisse calçar o sapato deixado no baile.  

Muitas moças tentaram calçar o precioso sapato, mas não lhes serviu. A 

madrasta da Gata borralheira, temendo que o calçado não servisse em uma de suas 

duas filhas, de antemão, já as orientou para que mutilassem o garrão ou os dedos dos 

pés para que o sapato servisse.  

Conforme instruídas pela mãe, as filhas cortaram partes dos pés, usando uma 

faca dada pela genitora. Incapaz de perceber o sangue vertendo dos pés das irmãs 

postiças da borralheira, o príncipe foi alertado pelas pombas em relação ao embuste 

de cada uma das moças.  

Os pássaros indicaram que a dona do sapato havia ficado para trás. O príncipe, 

confiando neles, ordenou que todas as moças daquela casa fossem trazidas, em sua 

presença, para experimentar o referido calçado. A madrasta, sem alternativa, trouxe 

a borralheira. O sapato serviu-lhe perfeitamente, mas o rapaz foi incapaz de 

reconhecer a moça, com quem dançou duas noites, antes de a mesma calçar os 

sapatos dourados. Após, encontrar a dona do calçado, o príncipe levou a Gata 

borralheira consigo para com ele viver no castelo.  

De forma bastante sutil, ratifica-se a proximidade da mulher à natureza por meio 

dessa narrativa. No local onde a mãe da borralheira foi enterrada, plantou-se uma 

árvore. Como personificação da mãe, a árvore atendia os desejos da filha. Desse 

modo, associa-se a imagem da mãe à natureza. Além disso, a Gata borralheira era 

amiga dos pássaros, que, comumente auxiliavam-na em suas tarefas domésticas. 

Logo, filha e mãe pertencem à natureza. Reforça-se, assim, os binômios 

natureza/cultura referentes aos gêneros, discutidos por Beauvoir (1970), Schmidt 

(2012) e Ortner (1979), conforme já observado nesta tese.   

Segundo as autoras, homens e mulheres pertencem a padrões valorativos, 

sendo que a cultura apresenta maior distinção e, consequentemente, 

representatividade masculina. O homem, por meio da cultura, controla e domina as 

forças da natureza. A mulher comparada à natureza, apresenta-se fértil e à espera de 

seu senhor para cultivá-la.  

Nessa perspectiva, o papel de desbravador e senhor da natureza incumbe-se 

aos homens nas histórias dos Grimm. Cabe ao príncipe, a representação da cultura, 

uma vez que ele venceu os espinhos e adentrou no castelo, onde dormia a bela 
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adormecida, além disso, os homens libertaram mulheres escravizadas e enfeitiçadas 

para delas apossarem-se. Já as ações das personagens femininas aproximam-se da 

natureza, quando mortas transformam-se em árvores milagrosas, quando vivas 

dialogam com pássaros e com plantas que são demonstradas como representação 

da figura materna.  

Na fábula O pé de zimbro (GRIMM, 2018), a mãe, ao dar à luz um menino, veio 

a falecer. Posteriormente ao breve luto, o pai do garoto casou-se novamente. Em 

seguida, o casal teve uma filha. A menina era amada por ambos, mas o menino era 

desprezado pela madrasta. Ela queria vê-lo morto para que a fortuna do marido 

ficasse somente para a filha. Para isso, ela arquitetou um plano sórdido em que 

decepou a cabeça do enteado, fechando a tampa pesada de um baú no pescoço dele. 

Como se não bastasse, a mulher uniu a cabeça ao corpo do menino, por meio 

de ataduras, e pôs-lo sentado em uma cadeira com uma maçã na mão. Além disso, 

pensando em se livrar da culpa da morte do enteado, envolveu a própria filha em seu 

plano. Sem saber de nada, a menina, vendo o meio-irmão imóvel, queixou-se à mãe, 

que lhe orientou a dar um tapa na orelha do garoto para que o mesmo a ouvisse. Ela 

assim o fez, quando a cabeça do menino rolou pelo assoalho. 

Enquanto isso, a madrasta aquecia uma panela de água no fogão. Em meio a 

gritos e choro, a garota diz a mãe: “Ai, mamãe, cortei a cabeça do meu irmão fora” 

(GRIMM, 2018, p. 179). A mãe, fingindo perplexidade, questionou o que a menina 

havia feito e, observando que não havia mais como consertar a situação, disse que 

iria cozinhá-lo na água quente que estava preparando. Desse modo, “a mulher cortou 

o menino em pedacinhos, meteu-o na panela de água fervendo e fez dele um cozido” 

(GRIMM, 2018, p. 179).  

Quando o marido chegou em casa e questionou a ausência do menino, a 

madrasta disse que fora visitar parentes da mãe dele. O pai não gostou nada da 

atitude do garoto, mas logo esqueceu a questão, pois a esposa serviu-lhe um delicioso 

ensopado. O homem, ao comê-lo, jogava os ossos da carne para baixo da mesa. A 

menina, sabendo que era do irmão postiço, recolhia-os. Após, a menina depositou os 

ossos embaixo do pé de zimbro, que foram acolhidos pela árvore e transformados em 

um pássaro que assim cantou:  

 
“Minha mãe me matou8, 

                                                           
8 O menino chamava a madrasta de mãe, pois, quando nasceu, a sua mãe biológica morreu.  
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meu pai me comeu. 
Minha irmã me recolheu, 
meus ossinhos embrulhou, 
embaixo do pé de zimbro guardou. 
Piu, piu, piu, que lindo pássaro eu sou”  
(GRIMM, 2018, p.182). 
 

Por meio dessa canção, narra-se o que aconteceu com o menino. Morto pela 

madrasta, que fez dele um ensopado. O pai degustou essa refeição preparada pela 

algoz. A meio-irmã juntou-lhe os ossos, embrulhou-os e colocou-os embaixo do pé de 

zimbro. Magicamente, a árvore fez dos ossos do garoto um lindo pássaro-cantor.  

No momento em que a canção foi entoada, os familiares do menino saíram de 

casa para ver o pássaro que a cantava. A mulher teve a cabeça esmagada por uma 

pedra de moinho jogada pelo bicho. O pai e a garota avistaram uma névoa “e chamas 

e fogo subindo, e quando ela se dispersou lá estava o irmão, que pegou o pai e a irmã 

pela mão e os três entraram felizes em casa e sentaram-se à mesa para comer” 

(GRIMM, 2018, p. 186).  

Como em A gata borralheira (GRIMM, 2018), nesta fábula há a vinculação da 

personagem feminina, da mãe à natureza, mas não somente isso, a mãe natureza faz 

milagres. Para a borralheira, vestiu-lhe para o baile. Para o menino, a partir de seus 

ossos tornou-lhe pássaro, para que se vingasse da madrasta que tirou-lhe a vida. 

Posteriormente à vingança, ele tornou-se, novamente, menino e retornou ao seio 

familiar.  

Em A bela adormecida (GRIMM, 2018), o problema inicial apresentado em 

Rapunzel (GRIMM, 2018) e O pé de Zimbro (GRIMM, 2018) repete-se, a falta de um 

filho. Até que um caranguejo, como instrumento do divino, anunciou a chegada de 

uma menina para a rainha. Quando a princesa nasceu, o rei, repleto de felicidade, 

resolveu dar uma festa, convidando as fadas que habitavam o reino. 

Como haviam somente doze pratos de ouro para servir as convidadas e todas 

elas, somavam treze, uma não foi convidada. Mesmo assim, a décima-terceira fada 

compareceu à festa, não para atribuir qualidades à recém-nascida, mas para rogar-

lhe uma praga: “ao completar 15 anos, irá espetar o dedo numa roca de fiar e cairá 

morta” (GRIMM, 2018, p. 194). Uma das fadas amenizou a situação, observando que 

a menina não iria morrer, mas cairia em sono profundo. 

Justamente, no dia em que a princesa completa quinze anos, os pais 

ausentaram-se do castelo e o fato premeditado aconteceu. Graças à atenuação da 
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rogativa da fada enjeitada, a princesa caiu em sono profundo por 100 anos. Após esse 

tempo prescrito, casualmente, a caravana do filho de um rei passava por aquelas 

redondezas. Desse modo, o príncipe ficou sabendo que havia uma princesa e seu 

séquito real, adormecidos dentro do palácio.  

Dirigindo-se ao local, a sebe de espinhos que encobria o castelo, dava 

passagem ao rapaz, transformando-se em lindas flores, que tornavam-se em 

espinhos novamente, após sua passagem. Ao adentrar no castelo, o príncipe 

percebeu que todos dormiam junto às atividades que realizavam, até mesmo o rei e a 

rainha.  

De outro modo, quando a menina espetou o dedo na roca e caiu em sono 

profundo, juntamente com os moradores e animais do castelo, observa-se que o casal 

de genitores não se encontrava lá, provavelmente, devido a isso o acidente 

aconteceu. No entanto, como o rei e a rainha poderiam estar dormindo, se não 

estavam presentes no castelo quando todos adormeceram? Essa lacuna não 

apresenta resposta na narrativa. 

Na sequência da história, o príncipe encontrou a princesa que dormia e “o filho 

do rei ficou tão admirado com a beleza da jovem que se debruçou sobre ela e a beijou” 

(GRIMM, 2018, p. 195). Por meio do beijo, a garota acordou, bem como os demais 

que estavam no sono encantado. Posteriormente, como final costumeiro apresentado 

pelos Grimm: “Então foi festejado o casamento da Bela Adormecida com o príncipe e 

eles viveram felizes até seu fim” (GRIMM, 2018, p. 195). Como no início dos contos 

compilados pelos irmãos Grimm, uma nova família patriarcal institui-se, em que o 

personagem masculino escolhe a esposa que deseja, dentre padrões associados ao 

patriarcalismo (castas, devotas, jovens, bonitas, submissas, bondosas). Via de regra, 

todas as personagens femininas apaixonam-se pelos seus maridos, para com eles 

viverem a felicidade, por meio do matrimônio.  

Nessa perspectiva, observa-se que é recorrente nos contos Rapunzel, A gata 

borralheira e A bela adormecida a projeção da felicidade no casamento, representado 

como o ápice da plenitude para a personagem feminina, desde que se tenha feito 

merecedora dessa premiação. De outro modo, se a mulher não valorizou a referida 

instituição a que é destinada, não demonstrando afeição materna e realizando 

práticas de crueldade em relação ao enteado, é recebedora de morte trágica, como 

aconteceu com a madrasta em O pé de zimbro.  
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O contexto familiar denota o equilíbrio, tanto apresentado no início do conto ou 

na constituição de uma nova família ou, ainda, a estruturação da mesma (extinguindo-

se do mal, personificação na madrasta, como em O pé de zimbro) no término da 

história.  

Assim como os irmãos Grimm, o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen 

escreveu contos. Entre os anos 1835 e 1872, Andersen publicou cento e sessenta e 

oito contos. Em 1835, redigiu sua primeira obra para o público infantil, intitulada 

Companheiro de Viagem (2011), bem como Contos de Fadas para Crianças, uma 

coletânea de narrativas destinada aos infantes. Em 1844, publicou a coleção de livros 

denominada Fairy Tale, que posteriormente, o autor alterou para Stories9, buscando 

não só atender o público infantil, mas expandindo sua escrita para pessoas de todas 

as idades.  

Convém mencionar outra coincidência que aproxima Andersen dos Grimm, a 

perda do pai aos onze anos de idade. No entanto, ao contrário de Perrault e dos 

filólogos alemães, em que a produção de seus contos restringiu-se à coleta e registro 

das narrativas folclóricas, Andersen criou a maioria dos contos que publicou. Além 

disso, outra situação distancia Andersen dos irmãos Grimm, o poder sócio-econômico. 

Os alemães pertenciam à classe média, enquanto Andersen era de família humilde.  

Nascido em Odense, atual território da Dinamarca, em 2 de abril de 1805, filho 

de mãe lavadeira e pai sapateiro. Aos onze anos, o dinamarquês passou a redigir 

contos e peças teatrais como meio de sobrevivência, uma vez que teria que prover 

seu próprio sustento. Apesar dos escassos recursos financeiros, para Andersen não 

lhe faltaram histórias contadas pelo pai, provavelmente, devido ao incentivo do 

genitor, em inseri-lo ao mundo mágico dos contos, bem como o acesso às tragédias 

shakespearianas, o garoto demonstrou talento para a escrita de contos infantis, ainda 

muito jovem.  

A infância do escritor foi marcada, também, pelas superstições da mãe que lhe 

rendiam muitas histórias, além disso, o garoto ouvia muitas narrativas contadas pelos 

internos do hospício, onde seu avô vivia e a avó trabalhava. Seu pai foi soldado na 

guerra e não sobreviveu, devido a isso, Andersen abandonou os estudos e começou 

a redigir contos e pequenas peças teatrais baseadas no folclore dinamarquês. Ele 

                                                           
9 Ambas obras foram reunidas em Andersen (2000).  
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escreveu, ainda, poemas e romances, mas foram seus livros infantis que o 

imortalizaram.  

Aos quatorze anos, trabalhou como bailarino e ator no Teatro Real em 

Copenhague, Dinamarca. De outro modo, seu sonho era tornar-se cantor de ópera, 

mas não foi aprovado nos testes vocais. Nesse lugar, conheceu o conselheiro de 

Estado, que já havia lido duas de suas peças teatrais e, reconhecendo seu talento, 

ofereceu-lhe uma bolsa de estudos. Andersen, assim, estudou durante seis anos.  

Tendo instrução precária em seus primeiros anos de escolarização e mesmo 

não apreciando muito os estudos, Anderson ingressou na Escola de Gramática, em 

Slagelse (1822). Lá, sentia-se o próprio patinho feio10, pois ele era o mais velho da 

turma, uma vez que abandonou os estudos para trabalhar, desse modo, era cinco 

anos mais velho que os outros alunos da instituição. Não raro, era motivo de chacota 

entre seus colegas. 

Anteriormente a essa situação, segundo Wullschlager (2001), Andersen já 

sentia-se deslocado no contexto em que vivia, pois, aos 14 anos, quando decidiu ir 

para Copenhagen, desejando exercer as funções de bailarino ou cantor de ópera, sua 

estrutura física e voz não o ajudaram. Ele era muito alto para ser bailarino e não 

possuía voz para ser cantor.  

Somando a isso, após tornar-se escritor e conhecido em vários países da Europa 

e do mundo, o dinamarquês sofria críticas de outros escritores, inclusive conterrâneos, 

a respeito de suas obras que apresentavam linguagem coloquial. Desse modo, seus 

escritos não se inseriam a padrões literários da época e, ainda, não foram redigidos 

de acordo com a norma culta da gramática dinamarquesa. 

                                                           
10O Patinho Feio é uma obra do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen (1990), publicado pela primeira 

vez em 1843. A narrativa trata sobre o nascimento de um patinho gordo e desengonçado dentre o bando de 
patos. Logo de início, a mãe pata protegia-lhe, mas, vendo a rejeição dos animais do castelo em relação ao 
seu filhote, ela também desistiu de cuidá-lo. Percebendo o desprezo, sobretudo, dos familiares, o patinho 
fugiu. No entanto, nos lugares onde ele chegava, para se abrigar e fazer parte de uma família, também não 
era visto com bons olhos. O patinho sentia-se uma aberração da natureza, até que viu refletir-se na água do 
lago, percebendo que era idêntico às aves que considerava muito belas, os cisnes. Quando ele prestou 
atenção em sua imagem refletir-se, descobriu quem era realmente e encontrou uma família de seus iguais, 
cisnes, que não mais o maltrataram. A ideologia de que quem sofre injustiças será recompensado acentua-
se nesta narrativa. No contexto familiar, o patinho sofreu indiferença e abandono, mas seguiu seu caminho, 
sem procurar vingar-se ou revidar as humilhações sofridas. Como seu coração era muito bom, foi 
recompensado, alcançado a felicidade que sonhara, uma família que o acolhesse. Desse modo, Andersen 
salienta o quanto a família, juntamente com a sociedade, praticam a exclusão em relação aos que não 
considera como seus iguais ou os que não conseguem moldar-se aos padrões impostos.  
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Provavelmente, devido ao enfrentamento de tantas situações adversas em sua 

vida, ele aborde temáticas referentes às desigualdades sociais em suas narrativas. 

Em suas histórias, há dois contrastes marcantes, o mundo fantástico e a triste 

realidade envolta pela miséria, marcada pelas Guerras Napoleônicas (1799-1815).  

Conforme Vania Vagula e Renata Souza, os contos de Andersen apresentam 

temas universais que não se desatualizam com a temporalidade, pois referem-se à 

essência da alma humana. Para as escritoras, as narrativas suscitam nos leitores 

“reflexões sobre os aspectos mais diversos da vida: valores, identidade, a dualidade, 

aparência versus essência, do bem versus o mal, da frieza da morte versus o calor do 

amor que é a própria vida” (VAGULA; SOUZA, 2015).  

Por meio das temáticas mais recorrentes apresentadas nas obras de Andersen, 

observa-se o confronto entre opostos. O calor e a frieza do contexto familiar, a emoção 

que se contrapõe à razão. A oposição entre adjetivos extremos contribuem para 

salientar preceitos sociais, ratificando a presença marcante da ideologia da época, 

tais como o forte e o fraco, o bonito e o feio, o grande e o pequeno. A história de O 

patinho feio (ANDERSEN, 2000) foi o tema mais famoso em sua carreira literária. Isso 

porque redigida em uma linguagem atraente e acessível ao público infantil. Dentre os 

livros que atingiram maior sucesso estão: O patinho feio; Os sapatinhos vermelhos; A 

rainha da neve; A Pequena Sereia11 (ANDERSEN, 2014), O rouxinol e o imperador 

da China; O soldadinho de chumbo; A pastora e o limpador de chaminés; A pequena 

vendedora de fósforos; Pequetita; Os cisnes selvagens; A roupa nova do imperador; 

O companheiro de viagem; O homem da neve; João e Maria; João grande e João 

pequeno (ANDERSEN, 2000). 

Desse modo, será realizada uma breve análise da obra A Pequena Sereia 

(ANDERSEN, 2014), uma vez que a temática, constante na narrativa, contribuirá para 

o desenvolvimento da questão do mito feminino, evidenciada nas obras compiladas e 

redigidas por homens escritores, vistas anteriormente, assim como no referido conto 

de Andersen.  

                                                           
11Salienta-se que, junto ao porto de Copenhague, Dinamarca, há uma estátua da Pequena 

Sereia, homenageando o filho ilustre, Andersen, pela obra A Pequena Sereia (ANDERSEN, 2014). O 
referido monumento foi esculpido, em 1913, para enaltecer-se a importância do escritor em seu país e 
a nível mundial. Além disso, no dia 02 de abril, é comemorado o Dia Internacional do Livro Infanto-
Juvenil, pois é o dia do nascimento do escritor dinamarquês, devido a sua extrema importância para a 
literatura infantil e infanto-juvenil.  
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A morte é a temática abordada na obra A Pequena Sereia. Andersen (2014), ao 

tratar da morte, não a apresenta de forma trágica, mas como a transcendência de 

uma nova vida. Isso só é alcançando por personagens verdadeiramente puros. De 

certo modo, pode-se pensar que o mal prevalece em seus contos, uma vez que a 

personificação da bondade sucumbe com fim trágico na história, como em A Pequena 

Sereia. No entanto, o escritor apresenta a extinção do corpo, mas não da alma. Em 

sentido metafórico, o corpo transmuta-se, assim como a largarta, que se despede do 

invólucro primeiro para tornar-se borboleta. A morte é uma passagem para a 

continuidade da vida, apresentando-se não como um fim, mas o começo de um ciclo 

eterno.  

Nas narrativas de Andersen, os personagens conquistam a eternidade por meio 

de muita abnegação e renúncia de si próprio para dedicar-se ao próximo. A 

sereiazinha, em A Pequena Sereia, corresponde ao referido perfil.  

Na introdução dessa narrativa, apresenta-se o contexto familiar da princesa 

sereia. O Rei do Mar era viúvo e sua mãe, já idosa, era responsável pela educação 

de suas seis netas, filhas do rei. Homens viúvos que se casam novamente, com o 

intuito de que as madrastas eduquem e cuidem de seus filhos é bastante recorrente 

em contos de fadas. De outro modo, o pai da princesa sereia não tornou a se casar, 

provavelmente, porque a mãe dele estava viva e assumiu a função materna com as 

netas.  

Nesse conto, como nos demais revisitados, ratifica-se a associação da 

maternidade às mulheres, quer seja destinada essa função para a avó ou a novas 

esposas do personagem masculino. Comumente, as mulheres desenvolvem, 

também, afazeres domésticos. A adequação dos papéis sociais conforme o gênero é 

recorrente nas obras de Andersen.  

Na sequência da narrativa, apresentam-se as filhas do rei, salientando-se que 

as seis sereias eram lindas, mas a mais nova era ainda mais bela. Tanto que “sua voz 

suave e afinada encantava a todos que a ouviam” (ANDERSEN, 2014, p. 6). A 

pequena sereia era a filha mais jovem dentre as seis princesas, por isso a 

denominavam de pequena. A importância da beleza feminina também é um quesito 

apresentado por Andersen, assim como representa relevância nas obras analisadas 

de Basile, Perrault e os irmãos Grimm.  
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Como uma dentre tantas atividades que compõem a figura materna, a vó das 

meninas sereias contava-lhes histórias sobre os humanos, sendo que a Pequena 

Sereia era a que mais gostava de ouvi-las. Em uma das conversas com a sereiazinha, 

a velha senhora mencionou que os humanos têm alma imortal e que “depois da morte, 

essa alma subia em direção às estrelas e seguia para lugares maravilhosos e 

desconhecidos, que o povo do mar nunca veria” (ANDERSEN, 2014, p. 15-16). 

A condição da imortalidade humana, aguçou ainda mais a curiosidade da 

princesa sereia em conhecer o mundo além das águas. Ela desejou viver 

eternamente, uma vez que as sereias vivem 300 anos, conforme salientado pela avó. 

De outro modo, havia uma forma de conseguir a imortalidade, se um homem se 

apaixonasse pela sereia, segundo a exposição da velha senhora, que assim seguiu: 

“- No momento em que se casarem (o homem com a sereia) [...] a alma dele fluirá 

para o seu corpo, e você ficará plena de felicidade. Ele poderá lhe dar uma alma e 

ainda manter a própria [...]” (ANDERSEN, 2014, p. 19, grifo nosso).  

Andersen (2014) compôs uma prosa poética ao narrar o contrato nupcial. 

Segundo a citação acima, por meio do casamento, a mulher recebe vida ou o sopro 

divino. Em sentido metafórico, a concessão de uma alma ou de uma costela à sereia, 

que é um animal aquático, irá torná-la, não somente humana, como também imortal. 

Logo, denota-se que o homem é um Deus, tanto que pode doar parte de si e essa 

mutilação não irá debilitá-lo. Do mesmo modo, o casamento poderá significar o ato 

nupcial, em que o sêmen fluirá nas entranhas da mulher, tornando-lhe “plena de 

felicidade”, o que nem sempre acontece, uma vez que a primeira relação sexual é 

dolorosa. Além disso, a ejaculação pode representar a doação de sêmen, a suposta 

“alma”, constante no conto, pois o homem produz o que permitirá que aconteça a 

fecundação e não se enfraquece ou se debilita na realização dessa prática.  

Os estereótipos construídos, a partir de narrativas redigidas por homens, 

disseminam a concepção de que a vida da mulher é concessão exclusiva do homem 

que a possui. Situação já evidenciada nos contos revisitados. Desse modo, como seu 

senhor, o homem determina se a fêmea deve permanecer viva ou cabe-lhe a morte. 

O julgamento e aplicação da penalidade é função masculina, levando em conta, para 

o veridicto final, a trajetória de martírios, humilhações e, até mesmo, a própria 

mutilação do corpo e alma para o recebimento da grande premiação, a vida, conforme 

evidencia-se em A Pequena Sereia (ANDERSEN, 2014). 
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Retornando a narrativa do conto em análise, no décimo-quinto aniversário das 

princesas, elas poderiam afastar-se do seio familiar e nadar até a superfície das 

águas. Essa era a tradição do povo aquático. A Pequena Sereia não via a hora de 

que isso acontecesse, pois mostrava-se encantada com o mundo dos humanos, o 

qual somente conhecia por meio das narrativas da avó e pela experiência das irmãs 

mais velhas, que já lhes era permitido ampliar seu território de nado.  

Ao completar 15 anos, a Pequena Sereia recebeu uma grinalda de lírios brancos 

da avó, bem como a permissão para observar o mundo acima das águas. 

Provavelmente, o ritual de coroamento com flores denotem a analogia com a pureza 

da alma e a ingenuidade juvenil, desse modo, seria realizado o noivado da menina-

moça com o mar, por isso o uso de uma grinalda.  

Chegando à superfície, a sereia avistou um navio e, nele, um jovem príncipe. 

Repentinamente, uma terrível tempestade formou-se, assolando o oceano. O navio, 

após fazer-se embalar por gigantescas ondas, afundou no mar. O príncipe, lançado 

ao ritmo frenético das águas, não conseguia nadar. Sem hesitar, a Pequena Sereia 

arrastou o homem até as proximidades da areia da praia, salvando-lhe de uma morte 

iminente. Escondeu-se e aguardou que alguém pudesse resgatá-lo. Uma moça, que 

por ali passava, assim o fez. Com um sorriso nos lábios, ele foi conduzido ao palácio. 

Desse momento em diante, a sereiazinha desejou viver entre os humanos e com 

o príncipe. Nesse conto, a personagem não desfaleceu em sono eterno, provenientes 

da picada de uma roca ou o resultado da mordida em uma maçã. Por outro lado, a 

sereia foi enfeitiçada pelo mundo dos humanos. A vida marítima não fazia-lhe mais 

sentido.  

Decidida a procurar ajuda de forças ocultas, a Pequena Sereia embrenha-se em 

águas distantes do castelo. Atravessa uma estranha floresta aquática até chegar a 

uma clareira, onde morava a Bruxa do Mar. Ao adentrar no recinto, a mulher já lhe 

disse o porquê de a moça tê-la procurado: deseja que o príncipe por você se apaixone 

para conseguir a alma imortal. Demonstrando muita sinceridade em suas palavras, a 

bruxa alertou a garota de que esse desejo só traria-lhe infelicidade, explicando o que 

aconteceria com a sereia, após a ingestão de uma poção que poderia ser preparada: 

 

- Seu rabo de peixe se dividirá em dois, transformando-se em pernas. Mas 
saiba que essa mudança será dolorosa e, que, depois de assumir a forma 
humana, você não poderá mais voltar a ser sereia. E, se você não conseguir 
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conquistar o amor do Príncipe, não ganhará sua alma eterna [...] 
(ANDERSEN, 2014, p. 23).  

 
Sabedora dos consequentes infortúnios, após a transformação em humana, 

dentre eles, a impossibilidade de retornar à forma de sereia, bem como o regresso ao 

contexto familiar, ainda assim, a sereia decidiu continuar com seu intento. Além disso, 

a bruxa expôs que, se a princesa não conseguisse conquistar e casar-se com o 

príncipe, na primeira manhã, após ele unir-se com outra mulher, o coração da sereia 

iria partir-se e ela tornar-se-ia espuma nas ondas do mar. 

Como pagamento pelo seu trabalho, a bruxa exigiu o que a sereia tinha de mais 

precioso, a voz. Confiante em seus objetivos ou, talvez, não medindo as 

consequências reais de seu ato, a Pequena Sereia aceitou a condição proposta pela 

feiticeira e ingeriu a poção.  

Provavelmente, essa seja uma analogia às mulheres e aos homens, já que eles 

servirão como reguladores desse comportamento. Como o Outro de seu senhor, 

conforme Beauvoir (1967), pois é desprovida de voz ativa, além disso, pensar e 

expressar seus sentimentos não lhe é permitido. Afinal, os grandes feitos e 

descobertas foram realizadas por homens-pensantes, como Gutenberg (Pai da 

Imprensa), Benjamin Franklin (inventor da energia elétrica), Thomas Edison (inventor 

da lâmpada incandescente), a cultura pertence-lhes e, para a fêmea, restou-lhe a 

associação à natureza, já evidenciado por Schmidt (2012).  

Na narrativa em análise, a profecia da Bruxa do Mar, em relação aos resultados 

da transformação da Pequena Sereia (ANDERSEN, 2014), tornou-se fato. Pernas 

foram-lhe concedidas. Apesar de sentir muita dor ao movê-las, acompanhava o 

príncipe onde quer que ele desejasse. Cavalgava, subia e descia montanhas e, à 

noite, dormia junto à porta do quarto de seu dono, como um cão de estimação.  

A Pequena Sereia doou seu corpo e alma ao príncipe. Devotou-se a esse 

homem, de forma a esquecer-se de sua própria existência. Mesmo sabendo que ele 

amava outra, a suposta mulher que o salvou de morrer nas águas do mar, que, para 

ele era quem o encontrou e conduziu-o até o castelo.  

O dia do casamento do príncipe com a princesa de um reino vizinho chegou. 

Coincidentemente, era a mesma mulher que ele julgava tê-lo salvado. Um navio foi 

equipado para a viagem, deslocando-se para a cidade onde a cerimônia de 

casamento iria realizar-se. Como rotineiro, a sereia acompanhou o seu dono até a 

Igreja.  
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Em gesto de submissão, ela beija-lhe a mão, o que significou o beijo da morte 

para si própria, pois ela sabia o que lhe aconteceria, após ele contrair o matrimônio, 

ou seja, “o casamento dele significava a morte para ela” (ANDERSEN, 2014, p. 34). 

Os primeiros raios de sol, do dia que se segue ao casamento, matariam-na. Para 

esperar a morte chegar, encostou-se na amurada do navio. Surpreendentemente, 

suas irmãos apareceram na água, com a vasta cabeleira cortada. Haviam negociado 

seus cabelos com a bruxa, em troca de uma solução para a irmã não morrer.  

As sereias traziam consigo uma faca para que a Pequena Sereia enterrasse-lhe 

no coração do príncipe, antes do amanhecer, assim tornar-se-ia sereia novamente e 

viveria 300 anos. Essa era a alternativa proposta pela Bruxa do Mar. Desse modo, as 

irmãs jogaram a faca a bordo para que a sereia a pegasse. Assim, ela o fez. Mas, 

jogou o instrumento de volta ao mar.  

Como escrava fiel de seu senhor, sabia que alguém deveria morrer. Ela, mesmo 

estando na forma humana, era vista pelo homem como um animal, portanto, indigna 

de sua esposa tornar-se, preferiu a morte a tirar-lhe a vida. Ela atirou-se no mar.  

Melodias harmônicas fizeram-na flutuar, juntando a almas que ali estavam e 

falaram-na: “– Você não possuía alma, mas, como nós, conseguiu uma, porque tem 

um coração que sabe amar e se doar” (ANDERSEN, 2014, p. 40-41). Levada pelos 

espíritos do ar, a Pequena Sereia subiu em direção aos céus.  

Em A Pequena Sereia (ANDERSEN, 2014), a personagem-protagonista morre. 

Diferentemente das histórias dos irmãos Grimm, em que a protagonista recebe, como 

premiação, a cerimônia de casamento, devido a seu espírito altruísta e abnegado ao 

destino que lhe é imposto. Do mesmo modo, a sereia também poderá ser premiada, 

conquistando alma imortal, pois apresenta bom coração e espírito de doação. No 

entanto, isso só acontecerá se, em 300 anos, ela praticar todo o bem necessário à 

humanidade. Mesmo após a morte do corpo físico, a mulher deve permanecer 

praticando o bem, de forma abnegada, para que tenha possibilidade de alcançar a 

alma imortal. Mas, se conquistasse a alma imortal, teria novamente o corpo físico? 

Não há respostas na narrativa de Andersen. 

Em relação aos demais escritores revisitados, Andersen dificultou ainda mais as 

provações da personagem feminina, uma vez que ela doou sua própria vida para que 

o homem vivesse e, além disso, deveria, em espírito angelical, levar amor a quem 

necessitasse durante três séculos. 
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As ações praticadas pelas mulheres, tanto em Grimm como em Andersen 

assemelham-se. A abdicação de sua própria vida em relação ao homem e aos demais 

personagens, sem apresentar lamúrias, mágoas, aceitando o “destino” que lhe é 

imposto, faz-se constante nas narrativas, não somente de Grimm e de Andersen, mas 

também dos demais escritores de contos de fadas. 

As bruxas, representadas como todo o mal do mundo nas narrativas já 

mencionadas, no entanto, em Andersen (2014), a Bruxa do Mar, pode ser vista com 

diferenças. Ela fazia uso de poderes ocultos como as demais, mas esclareceu as 

consequências de tal prática para a sereia. Além disso, essa senhora não disfarçou-

se para chegar até a princesa, oferencendo-lhe objetos e alimentos enfeitiçados, pelo 

contrário, ela foi procurada pela sereia. 

Parece cruel o que a Bruxa do Mar exigiu como pagamento pela poção mágica, 

mas a tragicidade maior foi o que a sereia cometeu consigo mesma. Mutilou-se corpo 

e alma para fazer-se sombra de um humano. Ainda que de forma metafórica, já se 

denota a diferença que há entre o homem e a mulher. Ele é o humano, ela um animal 

que, ao ensejar tornar-se seu semelhante, perdeu sua própria identidade, sua voz, 

sua forma corporal e, com isso, não passou a ser vista pelo homem como uma 

humana, mas como um animal, uma fêmea de estimação.  

Quanto ao Rei do Mar e a avó da sereia, não são mais mencionados a partir do 

momento que a princesa decide residir na terra. A ausência dos pais é rotineiro nos 

contos de fadas, bem como o desvínculo da mulher, após o matrimônio, no contexto 

familiar, também, é recorrente nessas histórias. Na narrativa de Andersen (2014), 

houve desprendimento do ambiente marítimo, onde a sereia residia junto ao rei, à avó 

e às irmãs, para pertencer a outro ambiente, junto ao príncipe. Quando a Pequena 

Sereia decidiu tornar-se humana, objetivando casar-se com o príncipe, incidiria no 

apagamento de sua vida anterior ao matrimônio, tanto que ela passou a dedicar-se, 

exclusivamente, ao homem que amava. 

A desigualdade entre classes sociais e entre os gêneros é marcante nas 

narrativas de Andersen. O príncipe casou com uma princesa, não com a sereia, uma 

desconhecida que apareceu no castelo, mostrando-se deficiente auditivo para ele. A 

servidão fiel e a submissão cega da sereia em relação ao príncipe é bastante clara na 

história, denotando a delimitação de papéis sociais para homens e mulheres. Além 

disso, ele não escolheu a sereia para casar-se, coincidentemente, uniu-se a quem 
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amava. Como merecimento pelas boas ações praticadas, a sereia uniu-se à 

espiritualidade. Observa-se a ratificação dos binômios relacionados aos gêneros, 

abordados por Schmidt, uma vez que, se ela pertence à espiritualidade, a emoção; o 

homem pertence à racionalidade. 

Convém mencionar, ainda, que a Pequena Sereia ultrapassou seu espaço 

restrito, o mar, e quis conhecer a vida dos humanos. Com isso, perdeu a vida. O limite 

de atuação entre homens e mulheres está delimitado, se a mulher decidir transgredir 

essa regra patriarcal, sofrerá as sanções sociais.  

Antes de completar quinze anos, a sereia mostrava-se muito curiosa a respeito 

das histórias sobre os homens, contadas por sua vó. A curiosidade, em Barba-Azul, 

de Perrault (1999), é mencionada como uma característica nada aconselhável para 

as mulheres, tanto que, nessa narrativa, as esposas do Barba-Azul eram mortas, pois 

apresentavam curiosidade aguçada. Desse modo, Andersen assim como Basile, 

Perrault, Grimm contribuiu para a disseminação do mito feminino, propagada pela 

cultura patriarcal em suas histórias.  

No contexto brasileiro, surge o folclorista e político sergipano, Silvio Romero. Ele 

escreveu inúmeros artigos e livros entre 1870 a 1905, abordando várias temáticas 

como folclore, poesia popular, literatura e filosofia, tais como: Cantos do fim do século 

(1878), A filosofia no Brasil (1878), Introdução a história da literatura brasileira (1882), 

O naturalismo em literatura (1882), Últimos Harpejos (1883), Estudos de literatura 

Contemporânea (1885), Contos populares do Brasil (1885), Estudos sobre a poesia 

popular do Brasil (1888), Etnografia brasileira (1888), A filosofia e o ensino secundário 

(1889), A história do Brasil ensinada pela biografia de seus heróis, didática (1890), 

Parlamentarismo e presidencialismo na República - Cartas ao conselheiro Rui 

Barbosa (1893), Ensaios de Filosofia do Direito (1895), Ensaios de sociologia e 

literatura (1901), Parnaso sergipano (1904), Evolução do lirismo brasileiro (1905). 

Em Contos populares do Brasil (2017), Romero apresenta a cultura oral do povo, 

compilando contos pertencentes ao Brasil, trabalho semelhante ao realizado por 

Basile, Perrault, Grimm e Andersen. Nessa obra, o autor divide os contos em quatro 

origens: I Contos de origem europeia, II Contos de origem indígena, III Contos de 

origem africana e IV origem mestiça. O conto A mulher e a filha bonita (2017) pertence 

a primeira parte do livro, aos contos de origem europeia e é uma versão de A Branca 
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de Neve (GRIMM, 2018). Na verdade, este conto apresenta menções a vários contos 

de fadas, mas com predominância de Branca de Neve. 

Na versão de Grimm (2018), a algoz de Branca era a madrasta. Sabe-se que os 

irmãos pouparam a imagem da mãe em sua compilação dos contos. Já Romero não 

o fez. Em seu conto A mulher e a filha bonita (2017), no início da história, o problema 

familiar é apresentado: “Uma vez havia uma mulher viúva que tinha uma filha muito 

bonita, e a mulher também era muito bela e tinha inveja da filha” (ROMERO, 2017, p. 

127).  

Em Grimm, a madrasta questiona o espelho mágico se há mulher mais bela que 

ela. Em Romero, a mãe realiza o mesmo questionamento a alguns homens que 

passaram pela sua casa. Na primeira vez, os viandantes; na segunda, os caminheiros 

e na terceira vez, os viageiros. O interessante, nas duas versões, é que os indagados 

eram homens (os viandantes, os caminheiros, os viageiros, em Romero) ou a 

representação masculina (o espelho mágico, em Grimm). A mãe-rainha, em Grimm 

(2018), e a mulher, em Romero, não só valiam-se como necessitavam da apreciação 

masculina para avaliar sua beleza.  

No conto de Romero, a mulher (o autor não atribui nome às personagens) assim 

fala aos homens: “os senhores já viram uma cara mais formosa do que a minha?” 

(2017, p.127). Essa é uma versão de: “Espelho, espelho meu,/existe no mundo 

alguém mais bela do que eu?” (GRIMM, 2018, p. 204). No entanto, a resposta não 

satisfaz as personagens (mulher/mãe), uma vez que as filhas superam as mães em 

beleza. 

Observa-se ainda, em “A mulher e a filha bonita”, a semelhança com outros 

contos de fadas, como Rapunzel (GRIMM, 2018). Em uma passagem, a mãe 

enfurece-se ao ouvir que sua filha é mais bela que ela e tranca a menina em um 

quarto, onde jamais poderia ser vista. Em Rapunzel, a protagonista foi presa em uma 

torre pela bruxa. 

Em Grimm (2018), a inveja da mãe cega-lhe a ponto de ordenar que o caçador 

leve a filha para a floresta e a mate. Em Romero, acontece o mesmo. A mulher manda 

que um negro velho realize o serviço. No entanto, o caçador e o negro velho 

compadecem-se com a menina e a deixam à sua própria sorte, na floresta. Branca, 

após muito vagar, avista a casa dos anões. A filha bonita vê o palácio do Rei dos 

ladrões com seu bando.  
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Em Romero (2017), a mãe soube que a filha estava viva e mandou uma feiticeira 

para matá-la. Em Grimm, a própria mãe disfarçou-se e foi até a casa dos anões com 

o mesmo intuito. Quando a feiticeira chega à casa dos ladrões, fala como o lobo mau, 

de Perrault (2004) e de Grimm (2018), do conto Chapeuzinho vermelho: “Oh, minha 

netinha, há que tempo não te vejo!” (PERRAULT, 2004, p. 128). 

Na sequência da história de Romero, a filha bonita aceita um par de sapatos, 

presente ofertado pela falsa avó. Quando a moça os calçou, caiu em sono profundo, 

assim como em Branca de Neve (ROMERO, 2017), após Branca experimentar as 

oferendas da falsa vendedora. Em relação aos sapatos, ainda convém lembrar de 

Cinderela (PERRAULT, 2004) e os seus sapatos de cristal. Só que, na versão de 

Romero, eles são de couro e muito gastos. 

Branca, desfalecida, é colocada em um caixão de vidro. A filha bonita, é posta 

em um carro, juntamente com muito dinheiro. Nas duas versões havia um príncipe 

que andava pelas redondezas e encontrou a moça desfalecida. Sem coragem para 

realizar o ato fúnebre e já enamorados pela beleza das moças, os príncipes das duas 

histórias decidem levá-las, em seus caixões, para seus castelos. 

No conto de Romero (2017), a irmã do príncipe descobre que, tirando os sapatos 

da donzela, ela acordaria do sono profundo que a acomete. Em Grimm (2018), um 

dos criados, descontente em carregar o caixão de um lado para outro, em um 

momento de ira, abriu-o, ergueu a desfalecida e deu-lhe um tapa nas costas, com 

isso, um pedaço de maçã podre saltou de sua garganta e ela acordou de vez. 

Posteriormente, Branca casa-se com o príncipe e a mãe é terrivelmente punida. 

Calçou pantufas de ferro em brasa e dançou até morrer. 

Em Romero (2017), o conto não acaba com a constituição de uma nova família, 

com o casamento do casal, como acontece na maioria das histórias de fadas. Jamais 

se encontra no texto o clichê “e eles viveram felizes para sempre”, usado após o 

casamento dos noivos. Pelo contrário, as perseguições da mãe da moça se acentuam. 

Tanto que, no fim de nove meses, a moça deu à luz a duas crianças, mas quem veio 

servir de parteira foi a feiticeira, a falsa avó, que havia lhe dado os sapatos. 

A malvada, em lugar dos bebês, apresentou um sapo e uma gia (rã) ao rei, pai 

do príncipe (o marido estava ausente, participando de guerras). Assim, “o príncipe 

mandou dizer que matasse a mulher; mas o rei teve pena e somente lhe cortou um 

dos peitos e a expulsou da casa” (ROMERO, 2017, p. 129). Naquela época, 
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acontecimentos inexplicáveis aos olhos humanos eram considerados bruxarias e, 

geralmente, as mulheres eram as malfeitoras. Como castigos, elas eram mortas e, 

não raro, queimadas em fogueiras. E quanto à nora do rei, não foi diferente: um de 

seus seios fora-lhe arrancado como punição por ter dado à luz a bichos e não bebês. 

Mutilada, a moça saiu pelo mundo afora e tendo sede, chegou em uma fonte que 

a saciou e também restituiu seu seio. Posteriormente, hospedou-se com seus dois 

filhos (a feiticeira havia os entregue) em um rancho em que um gigante era dono. A 

palavra gigante, logo remete ao contoJoão e o pé de feijão, de Benjamin Tabart, 

escrito em 1807. 

Muito tempo depois, o príncipe estava em caçadas pela região, encontrou a casa 

do gigante, seus filhos e a ex-esposa. Muito arrependido do que havia feito, fora 

perdoado pela moça, voltando, então, a unir-se a ela novamente. De outro modo, 

pelos desencontros acontecidos, alguém deveria ser castigado. A ex-esposa foi a 

primeira que sofreu a sanção do príncipe e do rei e, posteriormente, a feiticeira. O 

príncipe mandou matá-la. Afinal, a figura feminina deveria pagar com a própria vida 

pelos tristes fatos acontecidos. Já a figura masculina estava acima de qualquer 

julgamento, comumente, cabia a ele a decisão sobre a vida ou a morte das mulheres.  

Romero compilou o referido conto no Rio de Janeiro e nele consta expressões 

próprias e a linguagem coloquial da região, tais como: “O negro levou a rapariga12; 

mas chegando nas brenhas13(...)”. “A mocinha pôs-se a andar por aquela mata afora 

e já sendo tarde trepou14 numa grande árvore (...)” (2017, p.127). “A feiticeira aceitou 

a proposta e largou-se15 para a casa dos ladrões”. “(...) A velha raspou-se às 

carreiras16”. “(...) Pegaram nela, botaram17 num bonito carro (...) e uma recomendação 

que quem a encontrasse que a enterrasse no sagrado18 (...)” (ROMERO, 2017, p. 

128). “(...) Mas veio servir de parteira justamente a feiticeira que tinha-lhe dado os 

sapatos, e, em lugar dos dois meninos, apresentou um sapo e uma gia19” (ROMERO, 

                                                           
12 Rapariga s.f. Mulher entre a infância e a adolescência (HOUAISS, 1997, p. 1345). 
13 Brenha s.f. Mata espessa; matagal (idem, p. 267).  
14Trepar v.t. e i. Subir a sítio íngreme e de difícil acesso (idem, p. 1597). 
15 Largar v.i. Partir (idem, p. 949). 
16 Raspou-se às carreiras V.pr. Fugir, retirar-se a tempo (idem, p. 1347). 
17 Botaram v.t. Colocar, pôr (idem, p. 248). 
18 Sagrado adj. Consagrado ao culto (idem, p. 1429). 
19Gia é uma rã grande da qual falam alguns nordestinos. Pode ser de coloração verde, amarela ou cor escura. 

Dão grandes saltos. Vivem sob tábuas, dentro de caixas com pouco movimento, algumas vivem em 
bananeiras, ficando assim bem camufladas (DICIONÁRIO INFORMAL ON-LINE). 
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2017, p. 129). 

Segundo Antonio Candido (1988, p. 39), Romero buscava retratar em suas obras 

e, por meio da transcrição de contos populares do país o que diferenciava a nação 

das demais e a tornava autêntica. Tanto que, no conto já citado, há palavras que são 

peculiaridades do Brasil. Para Romero, a autenticidade brasileira só provém da 

questão racial, a mestiçagem, e dela se forma a cultura e, consequentemente, 

concebem-se os aspectos sócio-político e literários. No entanto, se não se considerar 

que o povo brasileiro é mestiço, preferindo-se a imitação de costumes estrangeiros, a 

literatura será “fonte de perturbações e desequilíbrios” (ROMERO, 1978, p. 62). 

Essa mesma concepção já fora evidenciada por Romão Puiggari, em Coisas 

Brasileiras (1893), uma vez que ele apresentou, no prefácio de seu livro, o apelo 

favorável de José Veríssimo pela valorização do nacionalismo. Lobato reacende essa 

discussão em relação à Literatura Infantil e Infanto-juvenil, pois, anteriormente à A 

menina do narizinho arrebitado(1920), dispunha-se da coletânea de contos de origem 

europeia, a qual foi, inicialmente, criada para adultos e, após, adaptada ao público 

infantil. Havia, então, carência de obras que valorizassem temas e o povo brasileiro. 

Em Contos populares do Brasil (2017), Romero descortina a riqueza do país, em seu 

folclore, linguagem, crenças, costumes, em sua autêntica mestiçagem.  

A menção quanto ao espaço-temporal do conto, “em um certo reino”, “as 

histórias muito antigas”, já situa o leitor/ouvinte a um tempo remoto, a uma época em 

que havia reinos e, consequentemente, famílias reais governando os povos. 

Conforme a evolução da narrativa, a imaginação vai, aos poucos, constituindo as 

cenas de um mundo fictício, emaranhado com situações reais que envolvem o núcleo 

familiar e o cotidiano do homem.  

É sabido que há elementos simbólicos que constituem o mundo ficcional, mas 

que significados apresentam para o mundo real? Para esse questionamento, 

prerrogativas serão abordadas no subcapítulo a seguir.  

 

3.2 Elementos simbólicos em Branca de Neve 

 

Muitos contos de fadas começam com a morte de um dos progenitores, criando, 

inicialmente, problemas angustiantes para a criança que a lê/ouve, pois ela se vê 

nessa situação simbólica, com medo de que isso aconteça em sua vida, conforme 
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Bettelheim (1980). Em Branca de Neve (2000), a narrativa traz essa abordagem. A 

rainha esperava ansiosa o nascimento de sua filha, mas, posterior ao nascimento da 

menina, a mãe morre. 

Para Bettelheim (1980), os contos apresentam um problema existencial de forma 

breve, como a perda da mãe de Branca de Neve, sem muitas explicações e detalhes, 

pois uma trama mais complexa dificultaria o entendimento da criança. Em Branca de 

Neve (2000), após a morte da mãe, não há nenhuma menção quanto à reação de 

Branca e do pai diante do fato. A narrativa segue sem lembranças do passado.  

Posteriormente, o viúvo casa e a madrasta de Branca sente ciúmes da enteada 

pois a menina era mais bela que ela (GRIMM, 2000). As situações são simplificadas, 

tanto que a inveja é o motivo do surgimento do conflito na narrativa. A identificação 

desse sentimento, constante no perfil da rainha, já é o bastante para que o infante 

entenda que os personagens não são únicos, mas típicos: uma madrasta 

(representando o mal) e uma enteada (representando o bem).  

 
[...] Em praticamente todo conto de fadas o bem e o mal recebem corpo na 
forma de algumas figuras e de suas ações, já que bem e mal são 
onipresentes na vida e as propensões para ambos estão presentes em todo 
o homem. É esta dualidade que coloca o problema moral e requisita a luta 
para resolvê-lo (BETTELHEIM, 1980, p. 15).  
 

A dualidade reflete muito a forma como enxerga-se o mundo em uma perspectiva 

ocidental. Em geral, não há caminho do meio. A luta do bem contra o mal é ponto comum 

no enredo dos contos. Sentimentos antagônicos que compõem a personalidade humana, 

sendo que, independente do tipo e do número de batalhas em que a figuração do bem e do 

mal irão travar, sempre o bem prevalecerá como representante da moralidade. Por outro 

lado, não se pode negar que o mal é bastante tentador, como em Branca de Neve, a rainha, 

disfarçada, ofereceu à Branca produtos que poderiam seduzi-la. O cordão para o corpete, 

o pente e a maçã torná-la-iam mais bonita ou aguçaria seu paladar, com isso, o intento da 

mãe/madrasta realmente acontecia. Havia magia em suas ações, mas o mal acontecia 

somente porque o bem se sentia tentado, por isso, temporariamente, a rainha se tornava 

vitoriosa quando investia contra a vida da garota.  

Na obra de 1812 (GRIMM, 2018), em três situações, a mãe se disfarçou de 

pessoa do povo e foi à procura da moça na floresta. Na primeira, ela ofereceu-se para 

apertar os cordões do corpete de Branca. No entanto, apertou-os com tanta força, “tão 

forte que ela parou de respirar e despencou morta no chão” (GRIMM, 2018, p. 207). 
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Na segunda tentativa, com um pente envenenado tentou matá-la, espetando-o na 

cabeça da filha. Já na terceira, utilizou-se de uma maçã envenenada.  

Na primeira e segunda tentativas, Branca foi reanimada a tempo pelos anões. 

Na terceira, o ressurgimento da garota foi mais demorado. Após dias, quando o 

príncipe resolveu transportá-la, em seu caixão, para o castelo, um tapa em suas 

costas (GRIMM, 201820, p. 210) ou um solavanco (GRIMM, 200021, p. 20) fez com que 

um pedaço de maçã saltasse de sua garganta. Assim, a garota reanimou-se.  

No entanto, nessas três situações, após as vitórias temporárias da rainha, 

Branca voltou à vida e a rainha foi punida. Desse modo, por meio da narrativa nos 

contos de fadas, observa-se que a incidência ao crime e à malevolência não 

compensam, uma vez que se paga com a vida os atos falhos praticados, sendo então, 

fator de intimidação suas práticas.  

De outro modo, é comum os leitores/ouvintes identificarem-se com o herói nas 

histórias, vivendo as provas e tribulações que o mesmo enfrenta. Esse personagem é 

mais atraente, pois nas lutas que trava, tanto interiores quanto exteriores, mostra-se 

vitorioso, além disso comprova-se que o crime, o ódio, a inveja não são considerados 

como ação e sentimentos de um ser altruísta, como o herói. A derrota do mal pelo 

bem “é um meio de intimidação muito mais efetivo, e essa é a razão pela qual nas 

estórias de fadas a pessoa má sempre perde” (BETTELHEIM, 1980, p. 15). Essa 

situação é verificada com o trágico final da rainha, mãe ou madrasta de Branca, no 

conto de Grimm: 

 

Então, colocaram pantufas de ferro no fogo e, quando estavam em brasa, a 
rainha foi obrigada a calçá-las e a dançar, e seus pés foram terrivelmente 
queimados e ela só poderia parar de dançar quando caísse morta (GRIMM, 
2018, p. 211). 
 
Ouvindo isto ela (a Rainha) ficou furiosa, mas sua inveja e curiosidade eram 
tão grandes que não pôde evitar de ir ver a noiva. E quando chegou e viu que 
esta não era outra senão Branca de Neve, que acreditava estar morta havia 
muito tempo, ela se sufocou de raiva, caiu doente e morreu [...] (GRIMM, 
2000, p. 94, grifo nosso).  

 

Como instinto de preservação da própria vida, os seres humanos, em sua grande 

maioria, não se imaginam figurando como antagonista nas histórias de fadas, pois 

sabem que não há perdão para a má ação no contexto selvagem que se situam tais 

                                                           
20 Observa-se que o conto de 1812, dos irmãos Grimm, é analisado na obra publicada em 2018.  
21 A versão de 1819, dos Grimm, analisa-se na publicação datada de 2000.  
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narrativas. A exterminação da vida de forma lenta e dolorosa, como acontece com a 

mãe/madrasta de Branca, é um exemplo das cruéis penas impostas às mulheres que 

não assumem funções maternas, dentre elas amar e proteger seus filhos/enteados. 

De outro modo, em “A mulher e a filha bonita”, de Romero (2017), tanto o rei como o 

príncipe praticaram atos bárbaros em relação à protagonista, como mutilá-la, mas não 

foram condenados, pois é evidente que a lei representa e beneficia a autoridade 

familiar, a figuração masculina nos contos de fadas. 

Apesar de a diferença de gênero constituir fator determinante para a imposição 

de leis nos contos, denota-se que o bem é mais poderoso em relação ao mal. Como 

exemplo, citam-se duas passagens em “A mulher e a filha bonita”, de Romero (2017). 

Após situação injusta, promovida pela mãe da garota e por uma feiticeira paga pela 

genitora, o rei mutilou um dos seios da protagonista e a baniu do castelo. Ela, vagando 

pela floresta, encontrou uma fonte, bebeu daquela água benfazeja e seu seio 

reconstituiu-se. Além disso, a moça reouvera os filhos que haviam sido trocados por 

bichos pela feiticeira.  

Nesta perspectiva, Bettelheim (1980, p. 85) salienta que “(...) embora existam 

bruxas, nunca se esqueça que também existem boas fadas, muito mais poderosas 

(...)”. Nas narrativas de Branca de Neve (GRIMM, 2000; 2018), não há a presença de 

fadas, mas convém salientar que as boas ações ou o socorro vindo na hora certa, 

geralmente provenientes das fadas, foram praticados pelos anões. Em duas 

situações, em que a moça encontrava-se entre a vida e a morte, eles a reanimaram. 

De certa forma, assumiram a função das fadas ou de heróis, restabelecendo a vida, 

em um ponto culminante da história. 

Bruxa e fada, castelo e floresta, o que compõem o universo representa uma 

simbologia, conforme Chevalier e Gheerbrant (2017). No entanto, o valor simbólico 

atualiza-se constantemente, dependendo da forma como o homem o percebe. 

Chevalier salienta que a “expressão simbólica traduz o esforço do homem para 

decifrar e subjugar um destino que lhe escapa através das obscuridades que o 

rodeiam” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2017, p. 12). Desse modo, o homem atribui 

sentido ao que o circunda para que se revelem significações secretas, impensadas, 

as quais aguçam o sentido da vida e revelam mistérios nela inseridos.  

Os elementos que constituem os contos de fadas são simbólicos. Expressam 

valores e ideologias de representações históricas em que o homem é enaltecido em 
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qualidades que o elevam à superioridade. Relativizando a afirmação de Chevalier e 

Gheerbrant (2017), o valor simbólico não apresenta mudança, pois está atrelado a 

concepções patriarcais, desde a querela dos tempos, as quais enfatizam funções 

sociais, determinadas conforme o gênero.  

Laplantine conceitua símbolo, como “um sistema que não substitui qualquer 

sentido, mas pode efetivamente conter uma pluralidade de interpretações” 

(LAPLANTINE; TRINDADE, 1997, p. 4). As várias significações que se atribui às 

coisas, os múltiplos olhares que suscitam interpretações polissêmicas são símbolos. 

Em relação aos contos de fadas, há elementos que apresentam cunho simbólico, 

constantes na linguagem de suas narrativas.  

A adoção de símbolos, evidenciados em meio a analogias e metáforas, é uma 

característica evidenciada na linguagem das histórias de fadas. As figuras de 

linguagem proporcionam diferentes interpretações, uma vez que essas revelam os 

medos, as angústias, as alegrias, os sonhos, o que é mais íntimo em cada um. Em 

seu contexto, as palavras apresentam polissemia, possibilitando ao leitor/ouvinte 

associações com mundos imaginários, esplendorosamente belos ou horrendos. Ao se 

deparar com tais histórias, o homem é convidado a divagar em um mundo nunca antes 

habitado e, ao mesmo tempo, a não se desprender do mundo real. Scardua menciona 

ainda que  

 
O maravilhoso, o imaginário e o fantástico deixaram de ser considerados 
como pura fantasia para serem vistos e tratados como portas que se abrem 
para as verdades humanas. A linguagem simbólica tem por característica 
levar-nos para dentro dela, arrastar-nos para seu interior pela força de seu 
sentido, de suas evocações, de sua beleza, de seu apelo emotivo e afetivo; 
sem que seja preciso convencer-nos e persuadir-nos por meio de 
argumentos, raciocínios e provas que exijam o trabalho lento do pensamento. 
Privilegiando a memória e a imaginação, nos diz como as coisas ou os 
homens poderiam ter sido ou poderão ser, voltando-se para um possível 
passado ou para um possível futuro, de acordo com as possibilidades 
desejadas ou sonhadas (SCARDUA, 2009, s.p.).  

 
A linguagem simbólica dos contos permite ao homem/a mulher extrair 

significados pessoais que transcendem o conteúdo óbvio e propicia vivenciar o mundo 

subjetivamente. Nessas histórias, o ciclo da vida é narrado. Nelas constam o esquema 

básico das fases humanas, com todas as etapas a serem vencidas, da infância até a 

maturidade. 

Quanto à reiteração dos números, Coelho (2000) cita que a repetição do três e 

sete são comuns nas narrativas, pois ligam-se ao esoterismo que tanto influencia as 
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religiões e à filosofia antiga. No conto Branca de Neve (GRIMM, 2000; 2018), houve 

a reiteração de ambos números. O três refere-se a quantia de tentativas que a rainha 

intentou contra a vida de Branca. Situação semelhante acontece em outros contos, 

como no já citado anteriormente, A mulher e a filha bonita (ROMERO, 2017), uma vez 

que a antagonista questiona três vezes a vários homens (os viandantes, os 

caminheiros e os viageiros) se há mulher mais bela que ela. Além disso, em Branca 

de Neve, os anões eram em número sete, talvez representando o símbolo universal 

de uma totalidade em movimento ou aos sete graus da perfeição ou da atividade 

humana (a animação, a sensação, a arte, a virtude, a tranquilidade, o ingresso e a 

contemplação), segundo Santo Agostinho, em De quantitate animae, 1887, ou ainda, 

às sete esferas ou graus celestes. 

Como figuras místicas, pertencentes às entranhas da terra, os anões 

acompanham as fadas na tradição dos povos nórdicos. Em Branca de Neve, os anões 

estão ligados ao mundo subterrâneo, trabalham como mineiros e “simbolizam as 

forças obscuras que existem em nós e em geral têm aparências monstruosas”, de 

acordo com Chevalier; Gheerbrant (2017, p. 49). Além disso, os anões são 

considerados gênios da terra e do solo. Moram no coração da floresta, como se 

fossem parte dela e dela dependesse o seu sustento, ou seja, o minério extraído, 

conforme o conto. Entre os germanos, oriundos  

 
dos vermes que roíam o cadáver do gigante Ymir, os anões acompanhavam 
frequentemente as fadas nas tradições dos povos nórdicos. Mas, se as fadas 
têm aparência aérea, os anões, por sua vez, estão ligados às grutas, às 
cavernas nos flancos das montanhas (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2017, 
p. 49).  

 
Além das características evidenciadas anteriormente, os anões podem 

representar, também, a sabedoria, característica masculina consolidada pelos 

escritores de contos de fadas dos séculos XVI a XIX, pois advertiram Branca quanto 

a não atender ninguém que viesse à sua porta: “[...] eles a preveniram antes de sair, 

dizendo, ‘A rainha logo descobrirá onde estás, por isso toma cuidado e não deixa 

ninguém entrar’” (GRIMM, 2000, p. 91). De outro modo, não conseguiram impedir os 

ataques da madrasta em relação à enteada, muito menos, acordar a princesa de seu 

sono encantado. 

Visto como um guardião tagarela na maioria das religiões, é assim que se 

comportam esses sete personagens nos contos de Branca de Neve. Desse modo, 
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associam a maturidade e a infância em sua constituição corpórea. Como homens, são 

responsáveis pela proteção da princesa, enquanto ela estivesse na casa deles. Como 

criança, apresentam a baixa estatura, bem como a tagarelice, demonstrando 

inocência de pensamentos, próprias de um infante. Quanto ao número de anões, o 

sete apresenta inúmeras significações, mas a mais recorrente é a representatividade 

dos dias da semana. Inclusive, o filme Snow White (2001), apresenta essa 

perspectiva, denominando cada anão com um dia da semana. 

Os contos retratam de forma imaginária e simbólica os passos essenciais para 

o crescimento do ser humano, sendo que, para que isso aconteça, ele deve assujeitar-

se a provações, as quais nem sempre são aceitas prontamente. Tanto que o ritual a 

que Branca foi submetida, não foi realizado por vontade própria. Para Scardua, “a 

fuga para a floresta marca o início dessa jornada. Como símbolo de origem da vida, a 

floresta está intimamente relacionada ao inconsciente (origem da vida psíquica). A 

floresta associa-se ao desconhecido, em contraponto às construções humanas” 

(SCARDUA, 2009, p. 3). 

A menina foi conduzida a enfrentar tais situações para que se tornasse mulher. 

Já a mãe/madrasta, que tramou a morte da filha/enteada, assim o fez, pois temia o 

desabrochar da moça, o qual poderia ofuscar o brilho da rainha, outrora consolidado. 

Desse modo, o conflito familiar se estabeleceu entre a mulher que envelhece e a 

menina que se torna moça. Para tanto, Branca de Neve precisa conectar-se com sua 

própria essência feminina, com seu universo emocional.  

Scardua analisa a significação do castelo para Branca. Para a autora 

 
 
o castelo simboliza para a Branca de Neve o mundo dos pais dela, mais 
propriamente da madrasta. [...] Para se tornar uma pessoa adulta, [...] Branca 
de Neve precisa romper com as regras e o universo materno e buscar seu 
próprio caminho (SCARDUA, 2009, s.p.).  

 
O abandono da casa dos pais é algo natural, quando o ser humano se torna 

adulto, isso faz parte da cultura ocidental. O ser adulto deixa a casa materna para 

construir sua vida, uma nova família. 

Quanto às fadas, são consideradas como seres divinos e imortais. Apresentam 

poderes soberanos sobre as águas e ares, sendo ainda, consideradas curandeiras e 

profetisas dos navegantes. Coelho cita que há menção de algumas mulheres 

parecerem-se com fadas. Fato esse, mencionado na França, aproximadamente no 
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primeiro século depois de Cristo. Segundo Coelho, (2000), tais mulheres 

apresentavam-se em número de nove, eram castas e possuíam poderes 

sobrenaturais. 

 

A mais remota menção a seres que lembram fadas [...] é atribuída a 
Pomponius Mela (geógrafo que viveu no século I de nossa era). Este afirmou 
que existiam na “Ilha do Sena, nove virgens dotadas de poder sobrenatural, 
meio ondinas (gênios da água) e meio profetisas, que com suas invocações 
e cantos imperavam sobre o vento e o oceano Atlântico. Assumiam diversas 
encarnações, curavam os enfermos e protegiam os navegantes (COELHO, 
2000, p. 174).  
 

Segundo a tradição popular, as fadas são consideradas divindades, pois são 

dotadas de virtudes positivas e poderes sobrenaturais, os quais interferem na vida 

dos homens para auxiliá-los em situações de perigo, quando somente a magia seria 

a solução. Como características comuns, apresentam beleza, ternura, bondade e 

delicadeza. De outro modo, quando demonstram comportamento inadequado aos 

padrões estabelecidos, transformam-se em bruxas. Pode-se observar que a simples 

mudança de sentimentos, tão comuns aos humanos, como alternar amor e ódio, 

poderia tornar a fada em bruxa. 

Em inglês, a palavra fairies refere-se às fadas e é de criação recente. “Fayrie 

representava um estado de enfeitiçamento e, em particular, era o nome utilizado para 

designar os encantamentos causados pelos fays, que exerciam os poderes da ilusão”, 

segundo Coelho (2000, p. 253 - grifos meus). Com o surgimento da palavra fadas, 

atribuiu-se a elas o poder dos fays, ou seja, ode encantar às pessoas, entre outras 

funções mágicas que foram somadas ao seu caráter essencialmente bondoso. 

Já quanto à fada irlandesa, observa-se que ela leva consigo alguns talismãs para 

transmitir suas qualidades. A rama, a maçã e a varinha mágica, por meio das quais 

se utiliza para concretizar os desejos humanos, bem como para auxiliar aquele que 

em perigo se encontra. Com o passar do tempo, a varinha mágica é um instrumento 

que se consolidou à imagem da fada, mas a maçã tornou-se propriedade exclusiva 

da bruxa, do furor da madrasta de Branca para encantá-la, por meio da obra dos 

Grimm. 

Regina Mills (ONCE UPON A TIME, 2011), além de denominar-se Rainha Má, 

também chamam-na de bruxa. A referida palavra é originária do verbo italiano bruciare 

que significa queimar. Analogia presente nos contos de Branca de Neve (GRIMM, 

2000, 2018), uma vez que a mãe ou a madrasta de Branca é obrigada a calçar sapatos 
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em brasa. Do mesmo modo, durante a Inquisição mulheres consideradas bruxas 

foram queimadas em fogueiras.  

No início da Idade Moderna ocorreu o grande massacre coletivo contra as 

mulheres consideradas bruxas22. Foram casos que se espalharam ao redor do mundo, 

principalmente na Europa e nos Estados Unidos. 

Medeia, Baba Yaga, Morgana, Gothel, Glinda, Cuca. A partir de elementos 

históricos e em contornos sombrios, as bruxas são apresentadas. Algumas tornaram-

se populares na literatura de ficção, compondo o imaginário do povo ao longo dos 

séculos. 

Geralmente, com aparência de mulher deformada, cortando os céus montada 

em sua vassoura, Baba Yaga compõe o folclore europeu eslavo. De origem medieval, 

vinda das profundezas do mar de Avalon, de sacerdotisa Morgana tornou-se bruxa. 

Na Renascença, em Macbeth, as bruxas surgem em meio ao pântano, acompanhadas 

de tempestades. Escondendo-se em uma caverna, nas terras do Sítio do Pica-pau 

Amarelo, a personagem Cuca, junção de mulher-jacaré, que constitui o folclore 

brasileiro. 

Elementos do real e do sobrenatural acercam a vida das feiticeiras. Comumente, 

retratadas com caldeirões, bichos peçonhentos, caveiras, residindo em lugares 

isolados ou florestas. A bruxa surgiu a partir da tipificação da perversidade na mulher 

madura, uma vez que a idealização para a mulher era a de jovem e resignada, mas 

quando o oposto se mostrava, juntando-se ao quesito idade, impingia-se o 

preconceito antifeminino, constante na caracterização da personagem na literatura. 

De acordo com Coelho (1991), em Branca de Neve, a bruxa assume a majestade no 

quesito maldade em relação às demais conhecidas nos contos, pois ela é  

 
[...] a maligna por excelência de todos os relatos modernos: madrasta, 
invejosa da juventude de sua enteada, nostálgica por amor e, acrescente-se, 
uma solitária ególatra que explora no espelho as marcas do tempo perdido. 
Não se sabe se os ciúmes que lhe são provocados pela filha postiça avivam 
seu lado obscuro ou se, desde antes essa condessa praticava com alguma 
torpeza os artifícios da magia que, não obstante, não lhe serviram para 
conservar a aparência de juventude que tanto desejava (COELHO, 1991, p. 
253).  

 

                                                           
22 Observando-se que a Inquisição portuguesa foi criada em 1536 e existiu até 1821. A Inquisição romana 

ou "Congregação da Sacra, Romana e Universal Inquisição do Santo Ofício" existiu entre 1542 e 1965. 
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Na construção da personagem rainha ou bruxa, observa-se que os compiladores 

do conto não mediram esforços para torná-la realmente má e desprovida de 

sentimentos nobres e maternais, sendo incapaz de amar alguém, além de si mesma.  

Coadunado a isso, é comum o preconceito com a mulher que não segue os 

padrões determinados pela sociedade, sendo notório a associação da imagem da 

mesma ao estereótipo de bruxas, bruxas velhas, mal amadas, entre outros tantos 

cultuados, visando a desconstrução da identidade feminina:  

 
Mesmo em nossos dias, com idéias próprias e juízos críticos, as mulheres 
que desafiam o diferente ou o proscrito ainda são qualificadas de bruxas, 
especialmente quando manifestam condutas contrárias ao preestabelecido, 
embora se tente camuflar esse termo com o de "velhas terríveis", aplicado 
àquelas inconformistas que provocam medo por causa de seus atrevimentos 
ofensivos às pessoas de boa consciência (COELHO, 1991, p. 254). 
 

A representação cultural da personagem feminina nos contos de fadas 

estigmatiza um tipo de mulher que deve ser castigada com a própria vida, não pelo 

fato da aparência, mas, principalmente, devido às suas atitudes. Mulher forte, 

impetuosa, destemida, inconformada com destinos pré-estabelecidos, com isso 

buscam escrevê-lo sem a sutil necessidade da presença masculina. Ao demonstrar 

poderio no uso de magia, não se enquadra na moldura de personagem angelical, mas 

sim de amargurada, horrenda e infeliz.  

Em obras cinematográficas, as versões do conto Branca de Neve (1937, 2001 e 

2012) sempre há a figura da maçã, oferecida pela madrasta à garota. Seduzida pela 

aparência da fruta, a ingênua princesa a experimenta. Sabe-se que, em outrora, este 

fruto já era proibido, mas que foi consumido por Adão e Eva no paraíso. Por meio 

desse fato, legou-se ao homem a sua própria mortalidade, segundo a Gênesis. 

Simbolicamente, a maçã é utilizada em inúmeros sentidos que se aproximam, tais 

como:  

 

[...] pomo da Discórdia, atribuído pelo herói Páris; (...) pomos de ouro do 
Jardim das Hespérides, que são frutos de imortalidade; (...) maçã do Cântico 
dos Cânticos que representa, ensina Orígenes, a fecundidade do Verbo 
divino, seu sabor e seu odor” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2017, p. 572).  

 
Diversos povos cultuam a maçã como o fruto da sabedoria e da liberdade. 

Chevalier e Gheerbrant (2017) cita a fala do abade Bertrand, ao mencionar que o 

simbolismo da maçã está associado ao “fato de que ela contém em seu interior, 

formada pelos alvéolos que encerram as sementes, uma estrela de cinco pontas... É 
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por isso que os iniciados fizeram dela o fruto do conhecimento e da liberdade” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2017, p. 572). 

Para a tradição celta, a maçã simboliza ciência, magia e revelação. Tanto que, 

em alguns contos bretões é comum o consumo de uma maçã, como ritual iniciático 

de cerimônias proféticas. Em irlandês e em galês significa a ilha de Avalon ou o pomar 

de macieiras. É o paraíso mítico onde repousam os reis e os heróis já mortos. Já na 

mitologia escandinava, a maçã é cultuada como fruto regenerador e rejuvenescedor.  

Branca de Neve abusou de seu livre arbítrio e de sua inteligência ao 

experimentar a fruta.Assimconheceu o lado maléfico da vida e isso acontece quando 

condutas impostas aos gêneros são desrespeitadas. A sensibilidade da moça cedeu 

espaço ao desejo de consumir a aparente apetitosa maçã, como em Grimm: “Branca 

de Neve ficou muito tentada a provar porque a maçã tinha uma aparência 

especialmente apetitosa. Quando viu a velha comer, não conseguiu resistir” 

(COELHO, 2000, p. 93).  

Já quanto às denominações das fadas, Coelho (2000) salienta que há inúmeras. 

Convém ressaltar que é unânime, em várias regiões do mundo, elas serem vistas 

como as damas que protegem os protagonistas nas narrativas. Para Coelho (2000, p. 

174-175), “em novelas de cavalaria germânicas, recebem nomes como “damas 

brancas”, “verdes” ou “negras” (conforme as cores definidoras dos cavaleiros a quem 

protegem). Em lendas da Mesopotâmia, aparecem como “dama da planície”, “dama 

da fonte” ou “dama das águas”.  

Em novelas de cavalaria, em lendas ou em contos, as fadas são seres 

sobrenaturais que surgem em um momento crucial em que o protagonista precisa de 

ajuda, por meio de magia. Geralmente, após essa aparição na narrativa, elas não são 

mais mencionadas. Com isso, constata-se o papel que a figura feminina assume nas 

histórias, a dama de seu senhor. Aquela que presta auxílio quando o protagonista 

necessita. Posteriormente a essa aparição rápida, a fada desaparece das cenas. 

Nos contos de Branca de Neve (2000, 2018), os personagens masculinos têm 

pouco a oferecer. Tanto que o pai de Branca é mencionado uma única vez para 

anunciar seu novo casamento, após a morte da mãe de Branca. Simbolicamente, o 

rei é uma figura que ostenta riqueza em seus trajes. Aspecto impecável de homem 

que representa poder e vaidade. É aquele que detém em suas mãos o poder de 
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estabelecer a guerra ou a paz entre os povos. De aspecto mais maduro em relação 

ao príncipe, denota sabedoria somada à experiência de vida. 

O rei é o ser supremo de uma nação, sendo o intermediário entre o céu e a Terra. 

De certa forma, como serve de laço entre os polos (céu/Terra), sua natureza 

precederia do céu, dotando-se de divindade. Conforme Chevalier e Gheerbrant: 

 

O rei também concebido como uma projeção do eu superior, um ideal a 
realizar. (...) Sua imagem concentra sobre si os desejos de autonomia, de 
governo de si mesmo, de conhecimento integral, de consciência. Nesse 
sentido, o rei é, como o herói, o santo, o pai, o sábio, o arquétipo da perfeição 
humana, e ele mobilizava todas as energias espirituais para se realizar. Mas 
esta imagem pode perverter-se na de um tirano, expressão de uma vontade 
de poder mal controlada (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2017, p. 776).   

 
Em sua simbologia, o rei denota o ápice da perfeição humana e com 

espiritualidade suprema, mas também pode representar o oposto quando a sua 

ambição é desmedida. Conforme Chevalier e Gheerbrant (2017), o rei também pode 

denotar a representatividade do mal, embora essa prática tenha sido normatizada 

culturalmente, pois refere-se ao homem e ele detém poder. Como exemplo, observa-

se a atuação do rei no conto de Romero, em “A mulher e a filha bonita” (2017), já 

citado anteriormente. A mutilação dos corpos femininos, bem como a determinação 

do curso da vida ou da morte das mulheres era considerada tarefa exclusiva dos 

homens, concepção disseminada nos contos registrados por mãos masculinas.  

Quanto ao príncipe, ele andava pela floresta e, casualmente, encontrou o caixão 

em que Branca estava exposta. Mendes menciona que “o príncipe é apenas o prêmio 

final, apesar de desempenhar o papel de herói-salvador” (MENDES, 2000, p. 123) e 

a princesa serve como instrumento para que esse realize seu papel. De outro modo, 

nos contos de Grimm (2000; 2018), não há herói nem salvador, pois a princesa não 

foi salva das garras de um dragão ou do encantamento da bruxa pelo príncipe. Branca 

acordou do estado mórbido a qual estava acometida quando um pedaço de maçã 

desentalou de sua garganta.  

Nas narrativas de 2000; 2018 (GRIMM), o príncipe nada fez para salvar a 

princesa. Casualmente, chegou à casa dos anões com o intento de lá pernoitar e não 

de procurar pela moça adormecida. Na verdade, o moço nem sabia da existência da 

jovem (GRIMM, 2018). Em outras obras, também é mencionada a casualidade do 

encontro do príncipe com a princesa. Nas versões de 1985, 1993, as narrativas 

assemelham-se, mencionando que o príncipe estava caçando na floresta e passou no 
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topo de uma montanha e encontrou, inesperadamente, o caixão contendo Branca de 

Neve.  

Desse modo, o título de herói, costumeiramente atribuído ao príncipe no 

imaginário popular ocidental, não lhe cabe, observando suas ações no transcorrer da 

trama na história. Tanto que Branca acordou, após um dos criados do príncipe estar 

farto de tanto carregar o caixão, com a moça, de um lado para outro e, em um 

momento de extrema insatisfação, abriu a tampa do esquife e deu um tapa nas costas 

dela. “Nesse instante, o pedaço de maçã podre que ela havia mordido saltou de sua 

garganta e Branca de Neve estava viva outra vez” (GRIMM, 2018, p. 210).  

Na obra de 2000 (GRIMM), no trajeto em que um dos criados conduzia a 

princesa para o castelo (pois andava-se a pé, levando-a em uma espécie de caixão 

de vidro), desequilibrou-se e, em um solavanco, o pedaço de maçã, que estava 

entalada na garganta da garota, saltou. Comparando-se o conto original (1812) e a 

versão de 1819, não há heroísmo em suas raras ações, narradas na história.  

Segundo Chevalier e Gheerbrant (2017), “o príncipe e a princesa são a 

idealização do homem e da mulher, no sentido da beleza, do amor, da juventude e do 

heroísmo” (2017, p. 744). Como membro da família real, o príncipe é a promessa de 

poder supremo, porém, estando na adolescência, investe em aventuras, sendo 

caracterizado mais como herói do que sábio. 

O príncipe é o estereótipo do homem ideal. Destemido, alto, forte, bonito e 

esbelto. Montado em seu cavalo branco ou não, embrenha-se na floresta e/ou volta-

se à caça. Além disso, procura uma esposa para que, futuramente, possa tornar-se 

rei e a ela conceder-lhe o título de rainha. 

Convém ainda ressaltar o momento em que Branca desperta do sono 

ocasionado pela ingestão da maçã envenenada e se depara com o príncipe, assim 

perguntando: “Onde estou?” E o príncipe respondeu, “Estás a salvo comigo”” 

(GRIMM, 2000, p. 94). Por meio desta afirmação do príncipe, a imagem de salvador-

herói lhe é atribuída. Com ele, a moça está salva, uma vez que não apresenta mais 

risco de morte, além disso, a presença dele simboliza a proteção que ela necessita, 

seja contra a bruxa ou contra maldades constantes no mundo. 

Paradoxalmente a imagem casual de príncipe-herói nas narrativas, Franz (1981) 

esclarece qual é a real função do herói, que é “[...] o restaurador da situação sadia, 

consciente. Ele é um ego que restabelece o funcionamento normal e sadio de uma 
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situação, onde todos os egos da tribo ou nação estão desviando-se do padrão básico 

e instintivo da totalidade” (FRANZ, 1981, p. 72). 

Analisando-se a definição de herói vista acima, há de se convir que a afirmação 

de Franz é bastante pertinente se condicionada ao imaginário ocidental, uma vez que 

o personagem príncipe ou rei assume, sim, um papel dúbio nos contos de fadas, mas, 

segundo a autora, depende dele o retorno da harmonia no enredo, outrora conflitante. 

Desse modo, o príncipe representaria o equilíbrio, aquele que reestruturaria a história 

em questão para que, sucessivamente, se tenha e se garanta uma união que 

estabeleça o final feliz para a mesma.  

Junto aos personagens masculinos, soma-se o espelho que, de certa forma, 

assume a personificação de um homem. Em Branca de Neve (2000, 2018), a rainha 

especula, investiga por meio do se existe alguma mulher que possa afrontá-la quanto 

ao quesito beleza. Como sábio do oráculo, o espelho responde as consultas da rainha, 

denotando que possui poderes mágicos, os quais possibilitam-no ter conhecimento 

de tudo o que acontecesse no universo. De acordo Chevalier e Gheerbrant (2017), a 

palavra espelho, do latim 

 

speculum, deu o nome à especulação: originalmente, especular era observar 
o céu e os movimentos relativos das estrelas, com o auxílio de um espelho. 
Sidus (estrela) deu igualmente consideração, que significa etimologicamente 
olhar o conjunto das estrelas. Essas duas palavras abstratas, que hoje 
designam operações altamente intelectuais, enraízam-se no estudo dos 
astros refletidos em espelhos. Vem daí que o espelho, enquanto superfície 
que reflete, seja o suporte de um simbolismo extremamente rico dentro da 
ordem do conhecimento (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2017, p. 393).  
 

Indiscutivelmente, o espelho possui magia, conseguindo ver onde a 

filha/enteada da rainha se encontra e, ainda, assumindo a figuração masculina, 

observa na mulher, no caso a rainha, as marcas de seu envelhecimento e a 

consequente perda de sua jovialidade, comparando-a a rival, Branca. 

Ainda que a rainha considere o espelho como sua posse, usando em sua 

evocação o pronome possessivo, como em: “Espelho, espelho meu!”, evocação 

constante nas obras de Grimm de 2018 (p. 206) e 2000 (p. 91), mesmo assim ele 

somente revela a verdade a ela. Fato que fere o ego da vaidosa mulher, como nas 

passagens:  

 
Vós, minha rainha, sois a mais bela por aqui, 
Mas Branca de Neve, atrás das sete montanhas, é mil vezes mais bonita! 
(GRIMM, 2018, p. 206) 
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Do mundo, ó rainha, és a mais bela; 
Mas no alto das colinas, à sombra da ramada 
Onde os sete anões fizeram a sua morada, 
Ali Branca de Neve se esconde, e ela 
Em encantos, ó rainha, te supera (GRIMM, 2000, p. 91).  
 

Além do espelho, o conto apresenta mais um personagem masculino, um servo 

da rainha, que, como os demais, realiza atuação breve e secundária na narrativa. Ele 

recebeu a incumbência de levar Branca para a floresta e, lá, matá-la, mas não o fez, 

sentindo compaixão pela garota. E deixou-lhe à própria sorte, achando, porém, que 

as feras selvagens, provavelmente, fariam-na em pedaços. Ao decidir não matá-la e 

deixá-la entregue a seu destino, sentiu como se um grande peso fosse tirado de seu 

coração (GRIMM, 2000, p. 06). Percebe-se sensibilidade na atitude do personagem, 

ainda que, desrespeitando a ordem da rainha, ele sofresse penas severas.  

Quanto ao cenário dos contos de fadas, Góes menciona que, geralmente, 

majestosos castelos e florestas encantadas são apresentados, onde os detalhes nem 

sempre são evidenciados, assim, cabendo ao ouvinte/leitor a incumbência de criá-los, 

conforme sua imaginação: “Um lugar nunca detalhado com precisão, mas referido em 

poucas palavras, deixando antever esse país de maravilhas bem fora do tempo e do 

espaço” (GÓES, 1991, p. 117). 

A floresta pode representar um santuário natural, onde as fadas fazem morada, 

assim como outras divindades. Nela existe uma fonte inesgotável de vida conhecida, 

como também jamais vista. Mas, ao mesmo tempo que abriga a exuberância da fauna 

e da flora do planeta, esconde armadilhas para encarcerar o homem que apresenta 

fraqueza de caráter. 

A floresta é a representatividade do inimaginável, o lado obscuro, desconhecido 

e temível. Lá, habitam os seres encantados e também monstruosos, os quais podem 

se transformar ou camuflar-se em outros seres, sendo que objetos mágicos podem 

auxiliar nesse processo de metamorfose. Esse lado selvagem pode simbolizar o lado 

sombrio da personalidade humana. 

Sem dúvida que as florestas representam um lugar de destaque nas lendas e 

contos, enfim, no folclore mundial, uma vez que é lá que crianças se perdem, onde 

princesas desacordadas ou acordadas esperam seus príncipes. É o local em que reis 

e príncipes passeiam, caçam, encontram suas amadas. A floresta é um local 

impregnado de magia, que pode ser perigosa, representando o encontro com o 
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inesperado, com os próprios medos ou transformadora, quando o/a personagem 

pratica os ritos que o tornarão mais amadurecido, experiente, um ser mais forte e é 

isso que instiga a imaginação humana. 

Para Branca, a floresta foi um lugar de fuga e amadurecimento. Fuga dos perigos 

que o repositório florestal e selvagem pode representar. No entanto, acolhida à casa 

dos anões, no meio da floresta, ainda estava exposta não às feras que habitam aquele 

ambiente, mas a bruxa, que também era mais um dos obstáculos a que a princesa 

deveria enfrentar ou a ele ser submetida. Esse ritual era necessário para que, 

gradativamente, ela possa atingir o amadurecimento, o qual alcançou após um longo 

período semimorta, adormecida na floresta. 

Para os celtas, a floresta constitui um santuário natural. Escolhida em muitas 

partes do mundo para abrigar templos. Não raro, na época antiga, a floresta era 

confundida com o próprio templo, pois apresentava equivalência semântica entre a 

floresta céltica e o santuário – nemeton. Quanto à isso, Chevalier e Gheerbrant (2017) 

esclarecem que: 

 

Na qualidade de símbolo de vida, a árvore pode ser considerada como um 
vínculo, um intermediário entre a terra, onde ela mergulha suas raízes, e a 
abóbada do céu, que ela alcança ou toca com sua copa. Os templos de pedra 
só seriam construídos na Gália por influência romana, após a conquista 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2017, p. 439).  

 
Observando a simbologia da árvore, denota-se o mesmo quanto à construção 

de templos, uma vez que se buscou unificar o céu e a Terra. Edificado em solo firme, 

apresenta uma torre bastante elevada para estar em contato com a abóbada celeste. 

Além disso, o templo também servia como mediação entre o céu e a Terra para os 

fiéis.  

Já para Scardua (2009), a floresta é um símbolo universal, associando-a à   

origem da vida, ao útero, ao feminino, ao mundo emocional. Não é uma nova 

concepção, pois as referidas comparações já haviam sido evidenciadas por Spengler 

(1973), Hegel (2010), Beauvoir (1967), Schmidt (2012). De outro modo, Scardua 

apresenta a narrativa de Branca de Neve (2000), revelando o tipo de desafio 

emocional que a mesma deve enfrentar para atingir o amadurecimento, de acordo 

com a abordagem psicológica:  

 
Branca de Neve deixa o castelo e refugia-se na floresta, não por vontade 
própria! Ela é levada à floresta para ser morta. A mando de sua madrasta, 
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Branca de Neve é levada por um serviçal do castelo para que este lhe 
arranque o coração! É o despertar da consciência emocional de Branca de 
Neve que a Rainha Má teme, é o coração da menina que acorda para o 
mundo adulto e feminino que deve ser silenciado, é a mulher que emerge na 
pequena princesa que ameaça o poder de sedução da mãe que envelhece. 
Esse movimento de levar Branca de Neve à floresta para arrancar-lhe o 
coração (os sentimentos), fala da tentativa de impedir que a menina 
abandone a infância e ingresse na vida adulta. Pois, é essa passagem que é 
parte do substrato psicológico da história. O que se tenta evitar aqui é que a 
menina cresça, que ela entre em contato com suas emoções particulares, 
àquelas que a definirão como mulher, e rival da bela Rainha (SCARDUA, 
2009, p. 2).  
 

Scardua (2009) menciona que os contos retratam de forma imaginária e 

simbólica os passos essenciais para o crescimento do ser humano, sendo que, para 

que isso aconteça, ele deve sujeitar-se a algumas provações, as quais nem sempre 

são aceitas prontamente. Tanto que o ritual em que Branca foi submetida não foi 

realizado por vontade própria. Para Scardua,  

 

a fuga para a floresta marca o início dessa jornada. Como símbolo de origem 
da vida, a floresta está intimamente relacionada ao inconsciente (origem da 
vida psíquica). A floresta associa-se ao desconhecido, em contraponto às 
construções humanas (SCARDUA, 2009, p. 3).   

 
Desse modo, a menina foi conduzida a enfrentar tais situações para que se 

tornasse mulher. Já a mãe/madrasta, que tramou a morte da filha/enteada, assim o 

fez pois temia o desabrochar da moça, o qual poderia ofuscar o brilho da rainha, 

outrora consolidado. Assim, o conflito familiar se estabeleceu. 

Branca de Neve precisou conectar-se com sua própria essência feminina, com 

seu universo emocional, isolando-se na floresta para mergulhar em seu interior e, 

consequentemente, amadurecer e tornar-se mulher. Sabe-se que o tempo em que 

esteve refugiada na casa dos anões sofreu provações e conheceu melhor as 

artimanhas vindas do mundo exterior.  

 Já quanto ao castelo e suas simbologias, sabe-se que ele é o espaço que se 

conhece e o que se busca alcançar. A nobreza vive lá, onde rei e rainha imperam. É 

a simbologia do mundo civilizado ou se refere à extremidade civilizada do ser humano. 

Nele, os nobres habitam, como o rei e a rainha, então conclui-se que o padrão da 

sociedade humana lá esteja representado.  

Para Chevalier e Gheerbrant (2017), o castelo simboliza proteção. É uma 

fortaleza construída para proteger-se e afastar-se do resto do mundo, por isso de difícil 
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acesso. A sua localização longínqua se transfigura no desejo ardente do homem em 

alcançá-lo. No entanto, para isso, ele terá que vencer inúmeros obstáculos.  

Segundo os autores, o castelo simboliza a associação de desejos que o/a 

homem/mulher deseja, advindos da riqueza material. Reserva em si poder sagrado e 

inatingível, pois ele protege a transcendência espiritual. Além disso, representa a fuga 

da realidade, apresentando magia, tanto que: 

 

Os castelos surgem nas florestas e nas montanhas mágicas (que por si sós 
já têm o peso de uma força sagrada) e desaparecem como por encanto, 
quando deles se aproximam os cavaleiros e a miragem se esvai 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2017, p. 196).  

 
O encanto que rege as florestas também pode envolver castelos. Em seu interior, 

pode abrigar rocas, esposas mortas, gigantes, objetos mágicos, jovens princesas 

adormecidas ou acordadas, as quais príncipes se enamoram e as despertam. Mas o 

que significaria o castelo para Branca? Scardua menciona que representa 

 

o mundo dos pais dela, mais propriamente da madrasta. Ou seja, para se 
tornar uma pessoa adulta, deixar de ser uma menina, para se tornar uma 
mulher, Branca de Neve precisa romper com as regras e o universo materno 
e buscar seu próprio caminho (SCARDUA, 2009, p. 3).  

 
Visto por este prisma, o abandono da casa dos pais é algo natural quando o ser 

humano se torna adulto, essa prática faz parte da cultura ocidental. O ser adulto deixa 

a casa dos pais para construir sua vida, uma nova família. 

Segundo a autora, o castelo é feito pelo homem, pois ele colocou em prática 

seus conhecimentos adquiridos por meio das ciências, assim o castelo também é o 

reino familiar, o que já se conhece. Já da floresta emana o obscuro, o enfrentamento 

com o inimaginável, por isso temoriza tanto à percepção humana.  

Quanto à delineação da estrutura do conto, a narrativa apresenta equilíbrio 

inicial, sendo desfeito quando Branca abandona o castelo. Seu afastamento é 

involuntário, uma vez que ela é levada por um servo da rainha para ser morta na 

floresta. Quando ocorre o afastamento do personagem de sua casa, de sua suposta 

proteção, geralmente ele estará vulnerável ao perigo.  

No entanto, antes mesmo de a menina ser retirada do castelo, ela já estava 

desprotegida, pois verifica-se a ausência de seu pai. No conto de GRIMM (2018), não 

há nenhuma abordagem quanto ao pai de Branca. No de 2000, apresenta-se a família 

nuclear, desfeita pela morte de sua mãe, o pai casa-se novamente e a participação 
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de seu genitor, na história, termina após esse evento. Posteriormente, nada se 

menciona a respeito dele. Conforme a referida circunstância, a princesa estava 

desamparada da figura paterna. 

Outras formas de afastamento, também, aconteceram no conto Branca de Neve. 

A protagonista Branca fica só, sem a presença dos pais ou da família quatro vezes. A 

primeira, como já foi citada, quando ela é conduzida à floresta pelo servo e lá ficou 

vagando até encontrar a casa dos anões. As outras três situações aconteceram 

quando os anões foram às montanhas trabalhar. Durante o afastamento, 

consequências desastrosas se sucederam com a personagem.  

A ausência de uma figura masculina, acentuava a vulnerabilidade da mulher que 

não dispunha dessa suposta proteção. Isso representa a ideologia familista que atribui 

a importância da presença contínua dos homens para a proteção das mulheres, uma 

vez que elas mostram-se indefesas nos contos.  

O pai era considerado o membro soberano do núcleo familiar, tendo 

compromisso unicamente com sua família e na proteção da mesma, desse modo, 

cada família estruturava-se em torno de seu núcleo, desvinculando-se do convívio 

social até meados do século XIX. Regina Zilberman (1982) salienta que essa postura 

adotada pela figura paterna, sobretudo, está condicionada ao estado absolutista e, 

posteriormente, difundiu-se pelo liberalismo burguês, como “um conceito de estrutura 

familiar privada, desvinculada de compromissos mais estreitos com o grupo social e 

dedicada à preservação dos filhos e do afeto interno, bem como de sua intimidade” 

(ZILBERMAN, 1982, p. 16).  

De outro modo, o pai de Branca torna-se ausente na narrativa. Na versão de 

1812 (GRIMM, 2018), nem sequer menciona-se a presença do rei em toda a história. 

Na de 1819, cita-se que, após o nascimento, “chamaram à menina de Branca de Neve 

[...]’ (GRIMM, 2000, p. 4-5), supõe-se que o verbo chamar, estando na terceira pessoa 

do plural, represente que os pais atribuíram o referido nome à garota, então, deduz-

se que se faz menção ao pai de forma indireta. Na sequência, o narrador relata uma 

breve aparição do rei, porém essencial para que ocorra o conflito que envolve a 

história: “Decorrido o ano de luto, o rei casou-se em segundas núpcias, com uma 

princesa de grande beleza, mas extremamente orgulhosa e despótica [...]” (GRIMM, 

2000, p. 5). Na sequência, não há referência quanto à postura do rei em relação ao 
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desaparecimento de sua filha do castelo, até porque ele, simplesmente, sumiu da 

narrativa. 

Destoando da citação de Zilberman (1982), o pai de Branca não se enquadra ao 

perfil descrito pela escritora, uma vez que, na versão de 1812, ele nem aparece como 

personagem e, na de 1819, é mencionado rapidamente (como já observado 

anteriormente), mas, jamais, mostrando-se como responsável pelo zelo e atenção à 

filha, nem ao menos dedicando-se ao seu núcleo familiar.  

A ausência do pai para Branca, talvez tenha sido substituída pela presença dos 

anões na história. Tanto que em 1812 e 1819, os mineiros, antes de saírem para as 

montanhas, preveniram a menina quanto ao perigo iminente: “Cuidado com a rainha 

e não deixe ninguém entrar” (GRIMM, 2018, p. 206)”; “A rainha logo descobrirá onde 

estás, por isso toma cuidado e não deixa ninguém entrar” (GRIMM, 2000, p. 91).  

O aviso realizado pelos anões já era um anúncio de que uma desgraça poderia 

acontecer quando eles não estivessem presentes. O afastamento dos mais velhos 

cria um momento propício para o algoz realizar o seu intuito, bem como prepara o 

leitor/ouvinte para a possibilidade de um momento de tensão.  

Com a proibição transgredida, houve espaço para a ação do algoz, o antagonista 

na narrativa. O conselho dado pelos anões não foi cumprido. Branca recebeu na casa 

dos anfitriões a visita da rainha, disfarçada de pessoa do povo. Implicitamente, 

enfatiza-se a necessidade de obediência, independente da natureza da ordem. 

Segundo Mendes, “a fragilidade do protagonista, que se deixará envolver pela 

astúcia do antagonista, fornecendo-lhe a informação desejada e tornando-se, assim, 

vítima e cúmplice do ardil preparado para destruí-lo” (MENDES, 2000, p. 113). 

Novamente, enfatiza-se a ideologia falocêntrica, em que se salienta a incapacidade 

de o sexo feminino defender-se, estando só, sem a companhia do sexo oposto, pois 

tal situação deixaria a personagem suscetível a ameaças externas, as quais ela 

jamais saberia como lidar.  

Em Grimm (2000, 2018), a protagonista deixa-se persuadir pelo agressor, 

transgredindo a ordem ou pedido dos anões de que não atendesse ninguém que 

chegasse à casa. Ingenuamente, Branca aceitou a proposta enganosa da bruxa, 

permitindo que a rainha se aproximasse dela para realizar seu dano. A malfeitoria 

repetiu-se de diferentes formas, em três situações isoladas: apertando-se fortemente 

os cordões (GRIMM, 2018) ou o cinto (GRIMM, 2000) e impedindo a respiração da 
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garota; cravando o pente com violência na cabeça de Branca e, por último, ofertando-

lhe uma maçã envenenada.  

Os mineiros assumem a figuração de heróis junto à Branca, pois foram eles que 

reparam o dano ou a carência da protagonista. O interessante é que nos contos de 

fadas como os maravilhosos, os heróis são sempre personagens masculinos, 

conforme observa Bettelheim: “Branca de Neve, traída por sua madrasta, foi salva por 

homens - primeiro os anões e depois o príncipe. Esta criança, também, não se 

desesperou por causa do abandono da mãe, mas acreditou que o resgate viria dos 

homens” (BETTELHEIM, 1980, p. 17). Isso denota o papel do homem na constituição 

familiar e social. Além disso, em Branca de Neve, há clara menção sobre o papel 

social que Branca iria desempenhar convivendo com os anões, bem como o papel 

deles em relação a ela:  

 

Se você quiser cuidar da nossa casa e cozinhar, costurar, arrumar as camas, 
lavar e cerzir e também arrumar e limpar tudo direitinho, pode morar com a 
gente que nada lhe faltará. Nós voltamos para casa à noite, então até lá a 
comida tem de estar pronta [...] (GRIMM, 2018, p. 206)  
 
[...] Branca de Neve contou-lhes a sua história e eles apiedaram-se dela 
dizendo que se pudesse arrumar a casa, cozinhar e lavar, costurar e fiar para 
eles, poderia ficar ali, que cuidariam muito bem dela (GRIMM, 2000, p. 90-
91).  
 

Conforme as citações de Grimm (2018, 2000), os mineiros protegeriam a garota, 

mas, em troca, ela realizaria os afazeres domésticos. A ênfase na divisão de tarefas 

determina a segregação de papéis sociais associados ao gênero, concernentes à 

política familista e burguesa vigente na época.  

Quanto à rainha-mãe/madrasta, em Branca de Neve, não há referência aos seus 

dotes de dona de casa, esposa, mãe, mas sim, como possuidora de maus princípios. 

Caracterizada como muito orgulhosa de sua beleza, supõe-se ainda, que era feiticeira, 

pois possuía um auxiliar mágico, o espelho. Utilizava-se de disfarces para enganar à 

filha ingênua, objetivando matá-la.  

Percebe-se que, se a personagem é descrita como mau caráter, jamais poderá 

ser boa mãe e esposa. Esses atributos pertencem a quem apresenta bons princípios. 

O estereótipo das mulheres em anjo ou demônio é visivelmente delimitado nesta 

narrativa e na maioria dos contos de fadas. 

Por meio de critérios, solidamente, estabelecidos para a classificação do perfil 

feminino, institui-se valor à mulher. Luce Irigaray (2017), apoiada na esteira de 
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reflexões de Karl Marx, observa que valor simbólico é associado à mulher quando 

houver, pelo menos, dois homens para apreciá-la, comparáveis à mercadoria que só 

será objeto de compra e venda se houver pessoas interessadas na comercialização 

da mesma. Conforme essa abordagem, a mercadoria/mulher em si, sozinha, não 

apresenta nenhum valor. Ela existe sob a avaliação da figura masculina.  

À luz da moral existencialista, Beauvoir (1970) já refletira sobre a luta da mulher 

pela liberdade individual e, consequentemente, pelo direito de existir sem estar 

atrelada à condição masculina. Desse modo, ela afirma que o laço que une a mulher 

a seu opressor não há outro precedente comparável na história da humanidade, uma 

vez que a vida, o passado, a história da mulher é definida como o outro e só existe 

em função do homem. O outro de alguém que a possui.  

Para Irigaray (2017), o outro seria mercadoria, pois “a exploração da matéria 

sexuada feminina é tão constitutiva de nosso horizonte sociocultural que não pode ser 

interpretada a não ser no interior desse horizonte” (IRIGARAY, 2017, p. 12), ou seja, 

é concepção de grande parte da cultura mundial a representação da mulher como 

mercadoria, em seu papel funcional, como objetos de utilidade e portadoras de valor 

somente quando na apropriação de homens dentro da estrutura social. 

Anteriormente à Irigaray, Beauvoir já refletira sobre a sujeição feminina à 

espécie, observando que o corpo da mulher “é um dos elementos essenciais da 

situação que ela ocupa neste mundo. Mas não é êle tampouco que basta para a 

definir. Êle só tem realidade vivida enquanto assumido pela consciência através das 

ações e no seio de uma sociedade” (BEAUVOIR, 1970, p. 57). No entanto, por meio 

da representação histórica-social da humanidade, a fêmea se reduz a corpo, que 

instiga desejo, produz e alimenta. Como o outro do macho, tradicionalmente, ela é 

preparada para assumir esse papel.  

Desde as civilizações primitivas analisadas por Engels (2009) até a atualidade, 

“sempre se admitiu que a cama era para a mulher um "serviço" que o homem 

agradece com presentes ou assegurando-lhe a manutenção: mas servir é ter um 

senhor; não há nessa relação nenhuma reciprocidade” (BEAUVOIR, 1967, p. 112, 

grifo da autora). A relação de reciprocidade existe entre homens. Já entre homens e 

mulheres não há relação de igualdade, pois a mulher classifica-se como segundo sexo 

e, assim, pertence, submete-se ao primeiro sexo, como menciona Beauvoir (1967).  
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Para Góes (1991), os personagens que povoam os contos de fadas são narrados 

em contextos e características antagônicas. Ora apresentam uma mãe que deseja 

muito ter uma filha, ora a mãe deseja matá-la; ora vivem em castelo, ora em casebre 

no meio da floresta. Visto com naturalidade pelo leitor/ouvinte, o exagero está 

presente nos contos e bastante contribui para a atmosfera do mundo fantasioso e na 

acentuação demasiada dos atributos dos personagens. 

 

são poucas e apresentando grande unidade; às vezes crianças, outras jovens 
em idade de casar. Podem proceder de uma cabana muito pobre ou de um 
faustoso palácio encantado. Sua origem, as características que as 
distinguem, o modo como atuam são sempre extremamente exageradas. Ou 
são excessivamente boas ou medrosas, belas ou tragicamente feias, ou 
perversas ou covardes, ou valentes e nobres; ou são anõezinhos, ou 
gigantes, bruxas ou princesas, reis disfarçados de mendigos ou mendigos 
convertidos em reis e cavaleiros. (GÓES, 1991, p. 116)  

 
Em Branca de Neve, percebe-se a descrição dos personagens conforme Góes 

(1991). Há poucos personagens (madrasta, Branca, os sete anões, o caçador e o 

príncipe), emaranhados ao conflito, por isso apresentam grande unidade. Já moça, 

Branca é expulsa do castelo, quando sua beleza tornou-se exuberante e poderia 

ofuscar a de sua mãe/madrasta. A princesa, garota rica, abandona o castelo e passa 

a residir em uma casinha no meio da floresta. Com frequência, os extremos se 

sucedem na narrativa, tanto que Branca era uma moça bela e extremamente ingênua, 

já a rainha mostrava-se perversa em seus atos e essa atitude tornava-lhe com a 

aparência de bruxa.  

Coelho, referindo-se às características das personagens nos contos de fadas, 

aduz que “as qualidades exigidas à mulher são: beleza, modéstia, pureza, obediência, 

recato… e total submissão ao homem (pai, marido, irmão, etc.)” (COELHO, 2000, p. 

180). Tais adjetivos compõem a estrutura física e psicológica das personagens nos 

contos, tanto que não se tem menção a algum conto que a protagonista seja gorda, 

com rugas, sem jovialidade, enfim, que não se enquadre ao padrão social 

determinante. De outro modo, a mulher que não atende à estética dominante, logo 

assume o papel de bruxa, de madrasta, de vovó nas narrativas, jamais de 

protagonista. Junto aos papéis, associam-se valores relacionados à conduta e caráter, 

nada mais são que mitos criados a partir da aparência física das personagens. 

Coelho salienta ainda, que dentre os valores ético-ideológicos presentes nos 

contos, insere-se a forma ambígua em que é apresentada a natureza feminina: 
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“Desde as narrativas primordiais, a mulher é causa de bem e de mal; tanto pode salvar 

o homem, com sua bondade e amor, como pode pô-lo a perder com seus ardis e 

traições” (COELHO, 2000, p. 180). A representação simbólica, anjo e demônio, é 

comumente retratada nos contos como afirmação dos valores falocêntricos.  

Apesar de, no conto em análise, não constar presença de animais encantados, 

verifica-se que é comum aparecerem junto aos personagens. Segundo Theobaldo 

Miranda Santos, tais presenças apresentam-se “ora como encarnação de homens, 

transformados em animais pela ação da mágica de fadas e bruxas, ora como animais 

com atributos humanos, que servem para ajudar, perseguir, salvar ou julgar os 

homens” (SANTOS, 1971, p. 121).  

Na narrativa, os personagens desenvolvem suas ações em um enredo básico e 

comum aos contos de fadas, que é constituído por obstáculos ou provas a serem 

vencidas, como em um verdadeiro ritual iniciático. Cabe ao herói vencê-lo e isso 

acontece com todos os protagonistas-heróis. Não lhes cabe falhar. Além disso, devem 

mostrar-se superiores em caráter e conduta, para que sejam dignos de colher os frutos 

de suas conquistas. No caso de Branca, a recompensa é o matrimônio. 

Coelho (2000) afirma que há elementos que são constantes na estruturação dos 

contos maravilhosos e dos contos de fadas, tais como “onipresença da metamorfose, 

o uso de talismãs, a força do destino, o desafio do mistério ou do interdito, a reiteração 

dos números, magia e divindade, os valores ético-ideológicos” (COELHO, 2000, p. 

177-180). 

A transferência dos seres e das coisas está ligada à mutação do universo e à 

evolução da humanidade, que se desprendeu de seu estado mais primitivo para 

alcançar a civilização. Desse modo, atribui-se à crença de que seres disformes, meio 

homem-animal são seres fabulosos, os quais apresentam poderes mágicos que 

podem interferir na vida dos humanos. Além disso, como via de regra, as mulheres 

são responsáveis por desfazer feitiços nas narrativas. Isso as torna um misto de 

fadas/bruxas, pois possuem o poder de desencantar vidas.  

Em Branca de Neve (GRIMM, 2000, 2018) há onipresença da metamorfose, mas 

às avessas, ou seja, a rainha alterou sua fisionomia três vezes para não ser 

reconhecida por Branca. A aparência da vilã transformou-se, evidentemente que, em 

meio mulher e animal, não seria possível, pois poderia assustar sua vítima. Como 

bruxa, jamais em misto de fada, preparou o veneno para a fruta que seria degustada 
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pela garota. Por meio dos referidos atos, ela tentou interferir na vida da filha/enteada, 

não a desencantando, pretendendo sim, encantá-la em sono eterno. 

Não há a presença de talismãs no conto Branca de Neve (GRIMM, 2000, 2018), 

no entanto, é rara a história que não se atém a um objeto mágico, um acessório que 

concederá a concretização do desejo mais íntimo, algum benefício a alguém que 

esteja de posse do mesmo. Como a fada que possui a sua vara de condão, o talismã 

ou, até mesmo, seres encantados, que ajudarão os personagens a solucionar 

problemas/obstáculos imprevisíveis e, por que não, impossíveis se retirados da ficção 

e transpostos para a realidade. 

A humanidade, em suas narrativas, inseriu suas ansiedades e medos, dentre 

eles, a de sanar suas dificuldades com passes de magia, de forma quase instantânea, 

como se bastasse tocar em um talismã e isso fizesse com que o motivo de sua 

apreensão desaparecesse. Desse modo, a magicidade, constante nos contos, é um 

alento ou fuga para aqueles que vivem tristes realidades sem perspectiva de solução, 

bucando-se, então, a presença de algo divino para resolvê-las.  

Já a força do destino está presente no conto, sendo constante nas narrativas de 

fadas. Surge como uma espécie de determinismo em que uma situação irá acontecer, 

já está pré-determinada, independente do que se faça. O personagem se deparará 

com a bruxa, o dragão, as feiticeiras. Todos os caminhos conduzirão o herói/heroína 

à realização de provas que medirão sua obstinação e, principalmente, seu caráter. 

Coelho compara a força do destino “como uma fatalidade a que ninguém pode 

escapar” (COELHO, 2000, p. 178).  

Como algo metafísico, pertencente à divindade, Branca não consegue desviar-

se de seu destino. Refugia-se, temporariamente, na casa dos anões para evitar o 

encontro com sua mãe/madrasta. No entanto, ela não consegue fugir dessa situação. 

Apesar da hostilidade sofrida, em meio à espera do inevitável, a dócil e meiga moça 

demonstra seu espírito altruísta, pois age como se nada tivesse acontecido, 

realizando os afazeres domésticos com muito zelo, na ausência de seus anfitriões.  

Em o desafio do mistério ou do interdito há sempre um obstáculo a ser vencido 

pelo herói/heroína. O desafio da protagonista Branca era defender-se, 

definitivamente, da perseguição doentia de sua genitora/madrasta. Em outros contos, 

também há obstáculos a serem vencidos, como em A gata borralheira (GRIMM, 2018), 

o desafio do príncipe consistia em encontrar a dona do sapatinho, deixado no baile. 
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Nessa mesma história, a madrasta propôs tarefas, de natureza desumana, à enteada, 

concedendo-lhe inúmeras provas para que não pudesse ir ao baile. Assim, heróis e 

heroínas são postos à prova a fim de que seu caráter e valores sejam evidenciados.  

Segundo Coelho (2000), a magia e divindade é a intervenção mágica que, muitas 

vezes, confunde-se com o milagre providencial e divino nos contos. Isso se deve aos 

resquícios do antigo paganismo que, posteriormente, deu lugar à modernidade cristã, 

mas que ainda se registra em algumas narrativas.  

Em inúmeros contos de fadas, o elemento mágico surge como dádiva divina, 

quer seja com um beijo, com uma vara de condão, com grãos de feijão, enfim, com 

gestos e/ou com diversos objetos a magia acontece. Em Branca de Neve (GRIMM, 

2000, 2018), a rainha estava de posse de um instrumento mágico, o espelho. 

Evidentemente que, ela não o usava como elemento benéfico, associado ao divino, 

pelo contrário, a rainha utilizava-lhe como uma espécie de oráculo, um informante 

sobre a localização de Branca e sobre o seu status de beleza.  

Coelho (2000) lista, ainda, uma série de valores de comportamento ou de ideais 

concernentes aos contos, tais como, “predomínio dos valores humanistas” (COELHO, 

2000, p. 179 – grifo da autora), a preocupação com a sobrevivência do personagem, 

bem como com suas necessidades básicas. Além disso, valoriza-se a palavra dada 

entre personagens, selam-se acordos que não podem ser desfeitos. 

Pelas ações praticadas pela heroína Branca, denota-se seu bom caráter. Tanto 

que os anões impuseram um acordo para que a moça se hospedasse na casa deles: 

“Se você quiser cuidar da nossa casa e cozinhar, costurar, arrumar as camas, lavar e 

cerzir e também arrumar e limpar tudo direitinho, pode morar com a gente que nada 

lhe faltará” (GRIMM, 2018, p. 206). Na sequência da narrativa, não há menção quanto 

à resposta de Branca. Provavelmente porque a fugitiva, como mulher, não teria direito 

a contradizer as imposições, uma vez que as referidas atividades domésticas são 

funções, culturalmente, naturalizadas como atribuições femininas. Do mesmo modo, 

conforme a gravidade da situação, a moça não tinha escolha, ou se submetia às 

exigências ou não teria abrigo.  

Além disso, no próprio conto, salienta-se que “os anões sentiram muita pena [...]” 

(GRIMM, 2018, p. 206) de Branca e, então, propuseram o acordo. Parece que os sete 

homens estavam beneficiando a garota, concedendo-lhe um favor ao disporem de 

hospedagem e proteção. Como se a situação não os favorecesse, ou seja, a 
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manutenção de uma empregada doméstica, em sua casa, que seria paga somente 

com a hospedagem dela. De outro modo, como ela estaria, realmente, em proteção 

se os homens ausentavam-se nas minas durante todo o dia? A moça foi advertida 

para que não atendesse ninguém que lá chegasse, da mesma forma que se previnem 

crianças em relação a desconhecidos. Mas se ela não infringisse a ordem dada e a 

casa fosse invadida pela vilã? Em Rapunzel (GRIMM, 2018), o príncipe escalou a 

torre, em A Bela Adormecida (GRIMM, 2018), o príncipe invadiu o castelo, ambos 

realizaram a referida transgressão para encontrarem as princesas. 

Independentemente de estarem repletos de boas ou más intenções, esses homens 

entraram em lugares privados sem permissão. A rainha também poderia fazê-lo.  

Na obra Branca de Neve (2018), há o narrador que apresenta em terceira 

pessoa, de forma sucessiva os fatos, bem como a fala dos personagens, adentrando-

se, sutilmente, nos pensamentos dos mesmos, como nas passagens que segue: “O 

caçador sentiu pena por ela ser tão bela e pensou: ‘Os animais selvagens logo irão 

devorá-la mesmo [...]” (GRIMM, 2018, p. 204); “[...] Branca de Neve, pensando que 

ela bem podia convidar a boa velha para entrar, já que parecia ser tão honesta” 

(GRIMM, 2018, p. 207); “Depois disso, (a rainha) passou o dia e a noite pensando em 

como dar cabo dela [...]” (GRIMM, 2018, p. 207).  

O narrador apresenta-se como onisciente, sendo capaz de revelar a voz interior 

dos personagens. De forma sucinta e breve, ele relata ao leitor os pensamentos do 

caçador, de Branca e da rainha na narrativa. Isso se deve ao fato de que o narrador 

possui visão e percepção não limitadas como a de um personagem.  

Segundo Moisés (1985), o narrador é a própria fala do escritor. Este atribui voz 

a aquele para transmitir o que pensa, suas ideologias e valores apropriados ao 

contexto criado, sendo que “a voz que fala é a do escritor, por meio da voz alheia, 

criada para a ocasião e de acordo com o que se pretende no momento” (MOISÉS, 

1985, p. 407).  

Em “o casamento foi acertado para o dia seguinte e a mãe desalmada de 

Branca de Neve também foi convidada para a festa” (GRIMM, 2018, p. 210, grifo da 

autora); “e, como justo naquele instante estava passando por ali um pequeno porco 

selvagem, ele o matou [...]” (GRIMM, 2018, p. 204, grifo meu), observa-se que, nesses 

trechos, há percepções sutis do narrador ou do próprio escritor, pois, por meio do 

adjetivo que, poderia ser omitido sem prejuízo da oração, verifica-se a visão do 
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narrador/autor em relação à rainha, alguém sem alma. Do mesmo modo ocorre com 

o caçador, uma vez que aconteceu o que ele havia pensando na narrativa, mas a 

expressão “como justo”, de forma certeira, poderia não compor a oração, sendo 

assim, um acréscimo, visando à atribuição de expressividade devida ao contexto, 

manifesta pelo narrador/escritor, conforme Moisés.  

Conforme os estudos narratológicos de Genette (2010), há três tipos de 

narrador: o autodiegético, o heterodiegético e o homodiegético. O narrador 

autodiegético é “a entidade responsável por uma situação ou atitude específica: 

aquela em que o narrador da história relata as suas próprias experiências como 

personagem central dessa história” (GENETTE, 2010, p. 251). O heterodiegético é 

aquele que “relata uma história à qual é estranho, uma vez que não integra nem 

integrou, como personagem, o universo diegético (universo espaço-temporal em que 

acontece a história) em questão” (GENETTE, 2010, p. 251). E o homodiegético é  

 

a entidade que veicula informações advindas da sua própria experiência 
diegética; quer isto dizer que, tendo vivido a história como personagem, o 
narrador retirou daí as informações de que carece para construir o seu relato, 
assim se distinguindo do narrador heterodiegético (v.), na medida em que 
este último não dispõe de um tal conhecimento directo. Por outro lado, 
embora funcionalmente se assemelhe ao narrador autodiegético (v.), o 
narrador homodiegético difere dele por ter participado na história não como 
protagonista, mas como figura cujo destaque pode ir da posição de simples 
testemunha imparcial a personagem secundária estreitamente solidária com 
a central (GENETTE, 2010, p. 251).  

 
O narrador homodiegético relata a história em primeira ou terceira pessoa e, 

além disso, está presente na ação, como personagem secundário. Conforme Carlos 

Reis e Ana Cristina Lopes (1998, p. 290), além dos três narradores já mencionados, 

há ainda o intradiegético (simultaneamente, é narrador e personagem na ficção), e o 

extradiegético (narrador externo que não apresenta discurso verbal, manifestando-se 

por meio de linguagem cinematográfica – registros visuais e sonoros).  

Constata-se, a partir dos estudos de Genette (2010) e Carlos Reis e Ana Cristina 

Lopes (1998), que os narradores autodiegético, o homodiegético e intradiegético 

assemelham-se, uma vez que são personagens e narradores em uma narrativa, 

porém o que os distingue é que o narrador também é personagem protagonista no 

autodiegético. No homodiegético, o narrador é personagem, mas não protagoniza as 

ações, podendo ser “como figura cujo destaque pode ir da posição de simples 

testemunha imparcial a personagem secundária estreitamente solidária com a 
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central”, segundo Reis e Lopes (1998, p. 265-266). Quanto ao intradiegético, é um 

personagem que cabe, circunstancialmente, o papel de também narrador. 

No conto Branca de Neve (GRIMM, 2000, 2018), o narrador, além de onisciente 

é heterodiegético, pois relata a história em terceira pessoa, na qual não participa com 

personagem, mas manifesta intervenções breves na narrativa, percebendo-se, como 

isso, que há identificação do mesmo com a personagem Branca, pois permite que ela 

tenha mais espaço e maior destaque em relação aos demais personagens, ainda que 

não a defenda explicitamente na história.  

Desde tempos longínquos até a contemporaneidade, os contos de fadas foram 

desfazendo-se da crueldade apresentada em suas narrativas, senão as abolindo, 

tanto que suas narrativas correspondem a diferentes faixas etárias, desde a infância 

até a idade adulta. Conforme Bettelheim (1980), as histórias modernas ou releituras 

dos contos de fadas abordam os textos mais amenos em relação aos problemas 

existenciais e, consequentemente, em relação à figuração do mal. De outro modo, ele 

ressalva a importância das narrativas originais, em que o mal e o bem caracterizavam 

personagens antagonistas e protagonistas. Em versões atuais, o lobo é bom, a bruxa 

é linda e meio-fada, no entanto, a criança não se depara com o perigo na história e 

esse é necessário para que ela saiba como enfrentar situações difíceis e 

desagradáveis para se proteger de conflitos semelhantes e encaminhar-se à 

maturidade. 

 

As estórias modernas escritas para crianças pequenas evitam estes 
problemas existenciais, embora eles sejam questões cruciais para todos nós. 
A criança necessita muito particularmente que lhe sejam dadas sugestões 
em forma simbólica sobre a forma como ela pode lidar com estas questões e 
crescer a salvo para a maturidade. As estórias “fora de perigo” não 
mencionam nem a morte nem o envelhecimento, os limites de nossa 
existência, nem o desejo pela vida eterna [...] (BETTELHEIM, 1980, p. 14-
15).  
 

Tatar (2004) compartilha a observação de Bettelheim (1980) quanto à adaptação 

dos contos e a inserção de eufemismos em sua narrativa. Para ela, ao se retirarem 

as cenas cruéis que há muito compõem a estrutura do conto, perde-se o medo em se 

enfrentar a representação do mal e o prazer ao vencê-la. Desse modo, ao se extrair 

o mal ou qualquer possibilidade de sua manifestação, também se extrai a conexão 

que a história tem com a realidade, pois um mundo em que as pessoas são boas e 

não há obstáculos existe somente na forma ficcional. A escritora menciona que 
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a verdadeira magia do conto de fadas reside em sua capacidade de extrair 
prazer da dor. Dando vida às figuras sombrias de nossa imaginação como 
bruxas, gigantes, “lobos maus”, os contos de fadas podem fazer aflorar o 
medo, mas no fim sempre proporcionam o prazer de vê-lo vencido (TATAR, 
2004, p. 10).   

 
Por meio do encantamento, constata-se que a estrutura do conto de fadas é 

minuciosamente delineada. Em suas funções e atributos, comprova-se a importância 

de seus personagens, guiados por um narrador e situados em um espaço delimitado 

em um tempo muito distante. No entanto, por trás de tanta magia e encantamento 

traçados sem muitos detalhes e, em poucas linhas, registra-se a triste realidade vivida 

pela figura feminina no contexto familiar. Comumente, ela insere-se em um mundo de 

anulações de caráter e do próprio valor enquanto ser humano.  

Assumindo grande importância no entalhe desta vida de encantamentos, a 

linguagem simbólica desvenda sutilezas que desencantam o corpo e a alma feminina. 

Restrições, castigos morais e físicos acompanham a educação da mulher desde tenra 

idade e não estão ocultas ao texto. Pelo contrário, o leitor/ouvinte, atento, tem 

possibilidade de verificar que o objetivo desta estrutura discursiva é a moralização dos 

hábitos femininos. 

O papel da mulher está secularmente atrelado à figura feminina presente nos 

contos de fadas. A personagem é portadora de uma herança cultural, em que valores 

e posturas estão pré-determinados na estrutura familiar. Para a mulher, cabe a 

identidade de filha, mãe, esposa invariavelmente.  

Simbologias estereotipadas acompanham as identidades impostas para a 

figuração do feminino dentro das narrativas. Nada mais são que garantias de que a 

estruturação familiar definirá papéis sociais para os gêneros. Já o personagem 

masculino aparece no enredo somente quando sua intervenção é necessária, mas ele 

é considerado instrumento de transformação e realização da mulher. A certeza de que 

a personagem feminina alcançará a felicidade depende da atuação masculina, em 

torná-la esposa e mãe.  

Por meio dessas obras é que se pode mergulhar no misterioso universo que se 

divide, sistematicamente, em gêneros. As histórias, além de apresentar um mundo 

fugaz, apresenta aspectos familiares, muito próximos da vivência real. Por isso 

fascinam. Mas, muito além disso, tratam dos sentimentos que acompanham à 

humanidade e podem representar respostas para a disseminação de valores morais 
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milenares ainda presentes. Conforme Franz (1981, p. 15), “o conto de fadas é, em si 

mesmo, a sua melhor explicação, isto é, o seu significado está contido na totalidade 

dos temas que ligam o fio da história”, que se perpetua, na contemporaneidade, em 

sua obra original e adaptações fílmicas.  

 

3.3 Espelho, espelho meu, existe, no mundo, alguém mais bela do que eu?  

 

 - “Eu desejo, eu desejo... que ele me leve para seu castelo, onde viveremos 
felizes para sempre” (DISNEY, 1937, 1h15min03s).  

- “Algumas coisas nunca mudam..., acalme-se, está segura aqui, princesa” 
(SNOW WHITE, 2001, 57min23s). 
 
- “A rainha não é nada comparada a você” (MIRROR, MIRROR, 2012, 
1h21min24s).  
 

 
Indiscutivelmente, a vertente originária de todas as literaturas é a narração oral. 

As histórias contadas, em restritos círculos familiares até sua maior abrangência, por 

meio impresso e, ainda, em via digital, apresentam transformações em seus registros. 

Obras foram adaptadas, atendendo o gosto do público, caso contrário, estariam 

fadadas ao esquecimento.  

Em mais de dois séculos, o conto Branca de Neve recebeu novas roupagens, 

mas a expressão “espelho, espelho meu” tornou-se perene na narrativa apresentada 

na obra inicial de 1812 e nas demais adaptações literárias ou cinematográficas23, tanto 

que, ao ouvi-la, já se associa ao referido conto. Adequadas ao seu tempo, as 

ressignificações representam as manifestações culturais do povo, seus costumes e o 

modo peculiar de entendimento da vida em meio à coletividade. Devido a isso, os 

contos tradicionais da antiguidade têm sido alvo de releituras como modo de 

adaptação a uma realidade diferenciada. 

Dada a referida importância, as ressignificações dos contos são tão relevantes 

quanto à sua obra considerada ‘original’, salientando que, para Julia Kristeva (1974), 

                                                           
23 Embora esse trabalho de pesquisa tenha o recorte de três obras cinematográficas, uma animação Branca 

de Neve e os sete anões (1937) e dois filmes Snow White (2001) e Mirror, mirror (2012), há inúmeros outros 
que se referem à obra Branca de Neve, tais como: Branca de Neve e o Caçador (filme, 2012), Deu a louca 
na Branca de Neve (animação, 2009), Branca de Neve depois do casamento (animação, 2008), Encantada 
(filme, 2007) entre outros. 
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apoiando-se em Bakhtin, “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto 

é absorção e transformação de um outro texto” (KRISTEVA, 1974, p. 64).  

Nessa duplicidade de leituras, há presença de vozes de vários autores de 

diferentes épocas, constituindo uma única obra. A ressignificação de cada obra 

representa a visão do homem de sua época e, ainda, ressoa ecos da cultura milenar 

da humanidade. Presente e passado compõem, de forma harmônica, a atmosfera dos 

contos. De outro modo, segundo Zarzuela (2007) observa, há o menosprezo da 

narração oral à favor da obra escrita, bem como o favoritismo às adaptações dos 

contos em relação à obra “embrionária”. Para ela, deve-se considerar que: 

 
Um cuento de Perrault no es mejor que el que nos cuenta el abuelito, es 
simplesmente “su propia versión” impresa. Perrault no se invento esos 
cuentos, los recogió de la tradición y los puso por escrito, aunque no hay que 
quitarle su mérito. Gracias a Perrault, y más tarde a los Hermanos Grimm y a 
Hans Christian Andersen, no se perdieron muchos de los relatos que conocía 
el Pueblo desde mucho siglos atrás (ZARZUELA, 2007, p. 21).  

 
Conforme Zarzuela (2007), as histórias provenientes da oralidade são tão 

necessárias para o conhecimento das origens e a memória de um povo como os seus 

registros. Graças à iniciativa de Basile, Perrault, seguida pelos Grimm, por Andersen 

e, posteriormente, por Romero, os relatos do passado não se perderam, pois estão 

presentificadas nas compilações realizadas pelos referidos autores. Do mesmo modo, 

as histórias orais assim como as narrativas desenhadas em paredes de cavernas 

apresentam o estado de alma do homem e da mulher daquele tempo, constituindo 

não somente valor histórico-cultural, como também serve como bússola à 

humanidade para o entendimento de seu self primitivo. 

Como já mencionado, com a evolução da humanidade e frente às 

transformações sociais, os contos de fadas exigem adaptações para acompanhar as 

referidas mudanças, Branca de Neve, dos irmãos Grimm, é um exemplo disso. Neste 

subcapítulo, esse conto será analisado em períodos temporais distantes. Em Branca 

de Neve (GRIMM, 2018), dada à sua compilação, e Branca de Neve e os Sete Anões 

(GRIMM, 2000) referente a uma de suas várias adaptações, escolhida como a 

posterior à primeira obra publicada pelos Grimm. Nessas histórias, será observado o 

contexto familiar da mãe/madrasta de Branca de Neve, bem como a figuração da 

personagem rainha enquanto esposa e mãe/madrasta de Branca. 

O estudo já situado será estendido às obras cinematográficas. Branca de Neve 

e os sete anões (1937), Snow White (2001) e Mirror, mirror (2012) são as narrativas 



137 

 
 

digitais selecionadas. Como nas obras literárias, escolheu-se uma das obras iniciais 

do cinema24, optando-se pela animação de Walt Disney, de outro modo, apenas três 

foram escolhidas, com o intuito de não estender, demasiadamente, a constituição da 

análise comparativa entre as mesmas. Para a seleção dos filmes, alguns critérios 

foram delimitados assim como nas obras literárias. Buscou-se uma das obras iniciais 

do cinema, sendo selecionada a de 1937 e, em seguida, a procura incidiu no 

primeirofilme pertencente ao século XXI, o de 2001, e, por último, escolheu-se um dos 

filmes mais recentes25, optou-se pelo de 2012. 

Convém mencionar a caminhada até então realizada para que se chegasse ao 

corpus escolhido, a personagem Rainha Má, na telessérie Once Upon a Time (2011). 

A partir de Engels (2009), verificou-se a formação familiar em suas várias fases 

evolutivas e sua consequente inserção no sistema patriarcal. Posteriormente, 

observou-se que os contos, propagados pelas famílias em ambiente doméstico ou 

social, disseminaram e, ainda, propagam o mito feminino e, desse modo, agem como 

engrenagens que movimentam esse sistema.  

Dentre os propagadores da imagem estereotipada da figura feminina, está o 

conto Branca de Neve, dos irmãos Grimm (2000, 2018), selecionado para as análises. 

As cinco narrativas, que comporão o estudo, atenderam a um período temporal 

bastante longo a fim de se problematizar a figuração da personagem rainha em seu 

contexto familiar, atuando como esposa, mãe ou madrasta, papéis sociais 

disseminados pelo patriarcado. Desse modo, revisitar-se-á o mito feminino26, 

observando se esse é, realmente, preceito para que a mulher alcance a felicidade, 

independente de época.  

O cerne da pesquisa culminará na personagem Regina, a Rainha Má, de Once 

Upon a Time (2011), uma vez que a referida telessérie apresenta espaços distintos 

para os enredos dos episódios, o era uma vez e a contemporaneidade. Necessários 

para o preenchimento de lacunas deixadas pela brevidade dos contos literários e 

fílmicos, bem como importantes para compor a identidade da personagem Regina e 

                                                           
24 Convém salientar que o primeiro filme foi exibido em 1902 na Rússia. Posteriormente, em 1910, na 

França e, em 1912, nos Estados Unidos. Há, ainda, filmes que foram perdidos, datados de 1913 e 1916.  
25 Até o momento, a versão mais atual é a francesa, denominada de Branca como a neve, de Annie Fontain 

e, exibido em 2019. 
26 Conforme preceitos do patriarcado, a mulher deve desempenhar papéis sociais, como esposa e mãe, 

adequando-se à suposta condição de inferioridade e submissão em relação ao homem. A condição de 
desigualdade entre os sexos, deve-se à diferença corpórea, sendo observado que a mulher apresenta 
constituição fragilizada, no entanto, não há cunho científico que comprove esse fato.  
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sua figuração diante ao mito feminino.  

No conto de GRIMM (2018), a constituição familiar é formada por mãe e filha, 

não há menção quanto ao pai. Já na introdução da narrativa, a personagem rainha-

mãe aparece realizando tarefa destinada à mulher para a época, “(...) uma bela rainha 

costurava à janela” (GRIMM, 2018, p. 203). Em GRIMM (2000), a narrativa apresenta 

a família nuclear, mas logo desfeita com o nascimento da filha Branca e a morte de 

sua mãe. Posteriormente, nova família forma-se. O pai, a filha e a madrasta.  

No conto de GRIMM, 2000, há referência de atividade similar à de GRIMM, 2018, 

pois “uma rainha [...] bordava [...]” (GRIMM, 2000, p. 4), ainda que a referida prática 

não seja comum entre as mulheres deste tempo, as ações das personagens 

preceituam a reafirmação de papéis sociais quanto às habilidades determinadas como 

tipicamente femininas. 

Ambas mulheres estavam, dentro de casa, vendo a neve cair ou observando, 

por trás da janela, o mundo que lá fora. Desse modo, a figura feminina continua sendo 

retratada da mesma forma em que o referido conto foi compilado: “[...] uma bela rainha 

costurava à janela, cujo batente era de ébano preto. Enquanto estava costurando, 

levantou o rosto para ver a neve [...]” (GRIMM, 2018, p. 203). Em 1819, a descrição 

da mesma cena se repete: “[...] uma rainha, nobre e bela, estava ao pé de uma janela 

aberta, cuja moldura era de ébano. Bordava e, de quando em quando, olhava os flocos 

caindo maciamente [...]” (GRIMM, 2000, p. 4). 

Na versão de 1819, há mais detalhes quanto à postura da rainha, uma vez que 

ela está em pé e a janela aberta, mas esses detalhes contribuem para transparecer 

melhor a imagem de que a mulher estava dentro de seu limite determinado, dentro de 

casa, aparte do que acontecia por trás da janela. Confinada dentro de casa e 

atarefada em demasia, a mulher ainda deveria manter-se atraente, disposta, cheia de 

energia, feliz para atender os caprichos do homem, quando ele chegasse do trabalho, 

de suas atividades fora deste âmbito restrito. 

De outro modo, se a conduta pré-estabelecida para a figura feminina era situar-

se dentro de quatro paredes, a rainha, pelo menos três vezes, violou o espaço além 

do permitido, atravessando a floresta para alcançar a casa dos anões, ação constante 

nos contos de GRIMM (2000; 2018). Ela, como exemplo de personagem feminina que 

não se enquadra aos padrões estipulados, é caracterizada como alguém desprezível, 

incapaz de tornar-se mãe, não apresentando bons sentimentos até mesmo com a 
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própria filha, digna de ser queimada viva, senão em uma fogueira como se fazia na 

inquisição, pelo menos seus pés deveriam arder em brasa. Cena descrita em ambos 

contos:  

 

[... Então, colocaram pantufas de ferro no fogo e, quando estavam em brasa, 
a rainha foi obrigada a calçá-las e a dançar, e seus pés foram terrivelmente 
queimados e ela só poderia parar para dançar quando caísse morta (GRIMM, 
2018, p. 211). 
 
[...] Mas sobre o braseiro já estavam prontos um par de sapatos de ferro, que 
haviam ficado a esquentar em ponto de brasa; os anões apoderaram-se dela 
e, calçando-lhe à força aqueles sapatos quentes como fogo, obrigaram-na a 
dançar, a dançar, a dançar, até cair morta no chão (GRIMM, 2000, p. 22).  

 
Como em uma cena de terror, a rainha deveria sofrer uma morte violenta e, com 

isso, divertiria a quem assistisse. Nesse jogo sutil em que a justiça é feita com as 

próprias mãos, narra-se, propositalmente, atos de extrema crueldade. Castigo 

semelhante aconteceria para aquela que se desviasse do caminho traçado para a 

figura feminina e, para isso, independe a temporalidade, tanto que ambas obras 

(GRIMM, 2000; 2018) mencionam a mesma penalidade para a bruxa.  

Durante a inquisição, não somente o clero, mas também o povo aplaudia o 

entretenimento selvagem, a queima de mulheres em fogueiras. Como nos contos, 

tamanha barbárie também servia para impor padrões restritos de conduta à mulher. 

Infelizmente, ainda nos séculos XIX e XX, o quadro não difere do já apresentado.  

No conto de GRIMM (2018) e na versão de GRIMM (2000), as referidas rainhas 

tinham como desejo serem mães de uma menina, ao desviarem o olhar de sua tarefa 

de costura, picaram o dedo. Ao observarem o sangue verter, bem como o cenário que 

se apresentava além da janela, atribuíram traços característicos à futura filha: “Quem 

me dera ter uma filha branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como 

esse batente de janela” (GRIMM, 2018, p. 203); “Quem me dera ter uma filha tão alva 

como a neve, carminada como o sangue e cujo rosto fosse emoldurado de preto como 

o ébano” (GRIMM, 2000, p. 4). Indiscutivelmente, as rainhas ansiavam pela gestação. 

Desejavam ser mães. Com o crescimento da menina é que a rivalidade floresceu.  

O anseio pelo casamento e pela maternidade são associações da mística 

feminina em que para a mulher caracterizar-se como mulher-de-verdade ou 

“realmente mulher”, como menciona Beauvoir (1970, p. 2), ela deve corresponder a 

essas duas funções primordiais de seu gênero. Misticamente, o corpo feminino e a 

natureza estão unidos pelos laços da maternidade. É como se a mulher estivesse ao 
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solo enraizada para perpetuar a espécie e ao homem servir, assim como a natureza 

é vista. Beauvoir, em O Segundo Sexo: fatos e mitos, acrescenta:  

 

[...] Entre os nômades, a procriação parece ser apenas um acidente e as 
riquezas do solo continuam desconhecidas; mas o agricultor admira o 
mistério da fecundidade que desabrocha nos sulcos dos arados e no ventre 
materno; sabe que foi engendrado como a rês e as colheitas, deseja que seu 
clã engendre outros homens que o perpetuarão perpetuando a fertilidade dos 
campos. A Natureza na sua totalidade apresenta-se a êle como uma mãe; a 
terra é mulher, e a mulher é habitada pelas mesmas forças obscuras que 
habitam a terra (BEAUVOIR, 1970, p. 87).  

 
O imaginário coletivo é povoado por comparações entre o corpo feminino e a 

natureza. Como a terra, a mulher deve ser fértil e conceber frutos, principalmente para 

reafirmar seu papel enquanto fêmea, a que reproduz, alimenta, cria seus rebentos. 

Caso contrário, se estéril, também sofrerá a mesma sanção destinada à natureza 

infértil. O abandono, a traição, o sofrimento e, a consequente, morte são possíveis 

penalidades para “falsas” mulheres, como observa-se no conto de “Sole, Luna e 

Talia”, de Giambattista Basile (1996). Nessa narrativa, a rainha não podia ter filhos, 

devido a isso, o rei estuprou uma princesa que dormia sob encantamento, como 

segue:  

 

[...] chegou ao quarto onde Tália jazia como encantada. O rei, vendo-a assim, 
pensou que estivesse dormindo, chamou-a: mas já que ela não acordava, por 
mais que fizesse, o rei, aquecendo-se com tanta beleza, levou-a para a cama, 
colheu-lhe os frutos do amor e depois, deixando-a deitada, voltou para o seu 
reino, onde por longo tempo esqueceu o que havia sucedido (BASILE, 1996, 
p. 55).  

Na passagem do conto de Basile, observa-se que, o homem fez o devido, 

chamou a moça, tentou acordá-la, mas já que parecia estar morta, resolveu violentá-

la. Além disso, ele entrou no castelo sem permissão. Evidentemente que o mesmo 

estava abandonado, mas não era seu, não deveria tê-lo invadido. Observa-se que a 

moça é culpada pelo estupro, pois não acordou, após ter sido abordada inúmeras 

vezes. No entanto, se a princesa acordasse quando o rei a chamou, o ato não teria 

se consumado? Mostrando-se, ainda, como prática habitual entre homens, 

principalmente daquela época, o rei saiu do castelo em que a princesa, supostamente, 

jazia e esqueceu-se do fato. Passados mais de nove meses, ele lembrou da 

encantadora moça e retornou ao local do estupro, surpreendendo-se ao vê-la 

acordada com um casal de gêmeos recém-nascidos ao seu lado. Como se espera, o 

desfecho não foi feliz para a mulher que não teve filhos, pois, no final do conto, ela 
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morre na fogueira, a mando do rei. Tália torna-se a sua nova esposa, que, junto aos 

filhos, Sol e Lua, formam uma família feliz.  

Retomando às atividades de costura que as rainhas desempenhavam, nos 

contos de (GRIMM, 2000; 2018), convém observar ainda que, com o desvio da tarefa, 

ao levantar os olhos, as referidas mulheres picaram o dedo. Denota-se que, se elas 

se detivessem somente no que estavam fazendo, não iriam se ferir. Provavelmente, 

as situações mencionadas sejam sugestivas para que as mulheres baixem o alcance 

de seus olhos e se detenham somente nas tarefas que lhes são determinadas. 

Como esperado, as rainhas são descritas em sua exuberante beleza nas 

referidas obras, bem como a mulher que se tornou rainha ao casar com o pai de 

Branca, após o falecimento da mãe da menina. Em 2018, menciona-se que: “A rainha 

era a mais bela mulher do país e muito orgulhosa de sua beleza [...]” (GRIMM, 2018, 

p. 203). Junto à descrição física, há menção negativa referente ao caráter da mãe de 

Branca, o orgulho em ser a mais bela entre as mulheres. Em 2000, menciona-se que 

a rainha-mãe era “nobre e bela” (GRIMM, 2000, p. 4), mas, posteriormente à sua 

morte, o rei casou-se, novamente, “[...] com uma princesa de grande beleza, mas 

extremamente orgulhosa e despótica (GRIMM, 2000, p. 5). A diferença de caráter é 

saliente na caracterização das duas mulheres.  

Como traço comum nas personalidades da rainha-mãe (2018) e a rainha-

madrasta (2000), além da beleza, o orgulho era apresentado em demasia. Tanto que 

as rainhas não admitiam ninguém mais belas que elas e, como alimento de suas 

vaidades, dia após dia, consultavam o espelho mágico. A rivalidade da mãe com a 

filha (2018) e da madrasta com a enteada (2000) começou quando a menina 

completou 7 anos de idade. As rainhas, ao realizarem a ação rotineira de consulta ao 

espelho, com uma infeliz notícia se depararam:  

 

Vós, minha rainha, sois a mais bela por aqui,mas Branca de Neve é mil vezes 
mais bonita! (GRIMM, 2018, p. 204) 

- Real senhora, sois aqui a mais bela, porém Branca de Neve é de vós ainda 
mais bela! (GRIMM, 2000, p. 5-6)  
 

Retomando a questão de que Branca, aos 7 anos de idade, passou a ser vista 

como ameaça pela mãe/madrasta, conforme Chevalier e Gheerbrant (2017), esse 

número tem relação com “o sentido de uma mudança depois de um ciclo concluído e 

de uma renovação positiva” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2017, p. 826). Para os 
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psicanalistas, aos sete anos, é a fase de maior transição na vida da criança, não 

somente porque ela se desfaz de atividades e brincadeiras infantis, passando a 

discutir questões próprias dos adultos, como, também, começa a descobrir o seu 

mundo interior. Nesse processo de autodescobrimento, a criança procura entender-

se melhor, observando as diferenças que apresenta em relação aos outros. 

Provavelmente, com base no significado do número sete, os irmãos Grimm devem ter 

escolhido essa idade-limite para que o conflito familiar tivesse início.  

O desajuste no convívio das mulheres mais velhas com as mais jovens parte do 

olhar comparativo do espelho mágico, avaliando a beleza entre mãe e filha e madrasta 

e enteada. A exposição dessa desavença reforça a cultura da competitividade entre 

mulheres, gênese do patriarcado. 

Do mesmo modo, Beauvoir (1967) observa que o convívio entre mãe e filha é 

bastante complexo, uma vez que a genitora vê a menina como a si mesma e como 

outra pessoa. Como seu próprio reflexo, sente afeição, já como uma outra mulher, 

despreza-a. Sob os dois olhares, de proximidade ou diferença, o que os uniformiza é 

a educação, uma vez que a criança receberá os mesmos preceitos e ensinamentos 

que sua mãe, sendo essa “uma maneira de reivindicar orgulhosamente sua própria 

feminilidade e também uma maneira de se vingar desta” (BEAUVOIR, 1967, p. 23).  

Ao ato de envelhecer e as consequências que suscitarão diante da falta de 

vivacidade é o que assusta as mulheres. Com o corpo sem atrativos e agilidade 

próprios da juventude, o seu futuro é incerto. Não raro, ela volta-se não contra o 

homem, mas contra a própria mulher. Na batalha, duela-se com seu igual, o suposto 

superior poderá feri-la ou ceifar sua vida. Devido a isso, a rispidez, o desejo de 

vingança da mulher mais velha em relação à mais nova. Essa apresenta o frescor que 

a outra já teve. Para o homem, Beauvoir (1967) menciona que o envelhecer é um 

processo que acontece naturalmente e de maneira contínua, já a mulher 

 
é bruscamente despojada de sua feminilidade; perde, jovem ainda, o encanto 
erótico e a fecundidade de que tirava, aos olhos da sociedade e a seus 
próprios olhos, a justificação de sua existência e suas possibilidades de 
felicidade: cabe-lhe viver, privada de todo futuro, cerca de metade de sua vida 
de adulta (BEAUVOIR, 1967, p. 343).  

 
Ao findar o ciclo menstrual, a mulher torna-se infértil e, não raro, perde seu 

resplendor erótico para o homem, conforme Beauvoir. Segundo preceitos patriarcais, 

juventude e beleza ajustam-se, já a mulher madura não dispõe da vivacidade que 
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aguça os olhares masculinos. Fato não raro era perder a vida, se não fosse mais útil 

ao homem, sobretudo, sexualmente. 

Beauvoir (1967) cita que a mulher tem como primordial necessidade seduzir o 

homem e essa é a recompensa que ela aspira, “e o mais das vezes não lhes é pedida 

outra virtude senão a beleza” (BEAUVOIR, 1967, p. 33). Interessante observar que a 

classificação da beleza está no âmbito da virtude, denotando, desse modo, que a 

referida característica é essencial para a mulher, não no sentido de gostar-se e 

valorizar-se, mas para conquistar o coração masculino. De outro modo, as mulheres, 

classificadas como feias para a sociedade, jamais teriam oportunidade de 

relacionarem-se com homens? 

A vaidade acompanha a trajetória feminina, como forma de inserção em um meio 

bastante restrito, em que as medidas corporais são bem definidas e classificatórias 

para a valoração da mulher. Além disso, a vaidade feminina pode significar poder para 

mulher, em relação às demais que não atingiram o mesmo padrão, ou conduzi-la à 

morte. 

Nos contos em análise, as rainhas mantinham o status de beleza, o poderio não 

só como regentes de seu povo, mas como regentes mais belas em seu reino. Com a 

possibilidade de passarem para a segunda posição no quesito beleza, a reação delas 

foi de extremo torpor. Desejavam livrar-se não de uma criança, mas de um inimigo: a 

rainha “ficou pálida de inveja e, a partir desse momento, passou a odiar Branca de 

Neve” (GRIMM, 2018, p. 204). Em 1819, “a rainha estremeceu e ficou verde de 

ciúmes” (GRIMM, 2000, p. 6). Nessa última versão, em que a rainha acometeu-se de 

raiva e a esse sentimento atribuiu-se a cor verde, não é uma abordagem nova. 

Lembra-se dopersonagem Otelo, da obra Otelo, o Mouro de Veneza, escrita por 

Shakespeare, em 199927. Nessa tragédia, Shakespeare compara o ciúme a um 

monstro de olhos verdes.  

Atormentadas pela inveja, as rainhas decidiram livrar-se de quem ofuscava sua 

beleza e seu próprio posto de rainha. Incumbiram o caçador de levar a menina para a 

floresta e lá matá-la. Nesta perspectiva, verifica-se que a vaidade é a principal 

característica de personagens antagonistas, logo, as protagonistas desconhecem 

esse sentimento. 

                                                           
27 SHAKESPEARE, William. Otelo, o mouro de Veneza. Trad. Barbara Heliodora. Rio de Janeiro: 

Lacerda, 1999.  



144 

 
 

No entanto, quando Branca decidiu comprar artefatos de beleza oferecidos pela 

rainha (cordões para o vestido e o pente) não estaria demonstrando vaidade? Não só 

isso, ao degustar a maçã, cedeu ao prazer, tanto que, em nenhum momento aborda-

se que a garota estava com fome nas narrativas. Como vaidosa e ávida pelo prazer, 

a protagonista não se enquadraria à figuração da mística feminina, além disso, os 

estereótipos que envolvem personagens boas e más são questionáveis.  

Nos contos, denota-se que Branca somente deixou-se seduzir diante da falsa 

vendedora, devido à sua ingenuidade. Já a rainha é considerada extremamente 

ardilosa. Evidente que, o fato de a moça ser ingênua, não anula a sua vaidade. Ambas 

características constituem a personalidade da protagonista.  

Convém observar que, o conto de 1812 apresenta cunho didático e moral, tendo 

objetivo inicial instruir crianças e mulheres. Desse modo, a partir dele, apresentam-se 

tendências comportamentais classificadas como indevidas para a figura feminina pela 

sociedade patriarcal. Tanto que Branca sofreu as consequências pelas suas ações, 

advindas de anseios de seu caráter, que destoavam dos propósitos determinados 

para a atuação da mulher. 

Ela não apenas concedeu a entrada de pessoa estranha na casa em que se 

hospedava, como também permitiu que essa desconhecida tocasse em seu corpo, 

ajustando os cordões do vestido, colocando o pente em seu cabelo e, ainda, 

experimentasse uma maçã que lhe seria presenteada. Por conta de sua má postura, 

Branca cometeu três violações de conduta: a entrada de estranho em casa, a 

concessão de ato mais íntimo ao tocá-la e o recebimento de presente de um estranho.  

A mãe/madrasta de Branca utilizou-se de vários disfarces para enganar a moça. 

Em 1812, ela disfarçou-se, primeiramente, de vendedora ambulante e, da terceira e 

última vez, de camponesa. Já a segunda mudança não foi especificada, somente 

consta que ela transformou-se “em outra pessoa” (GRIMM, 2018, p. 207). Em 2000, 

a madrasta vestiu-se de velha mendiga, de vendedora de artigos finos e de 

camponesa. Apesar de a rainha mostrar-se diferente, em fisionomia e roupas, as suas 

ações eram coincidentes, uma vez que ela incitava a moça na aquisição de algo. 

Como ao se lidar com uma criança, Branca sofreu o mesmo golpe três vezes 

seguidas.  

Além de mostrar-se exímia em disfarces, uma outra característica assoma-se à 

personalidade das rainhas, a antropofagia. A mãe de Branca exigiu órgãos da menina, 



145 

 
 

primeiramente, como comprovação de sua morte e, em seguida, para comê-los, 

conforme a passagem que segue: “Leve Branca de Neve para longe na floresta e 

mate-a ali; e, para provar que cumpriu minhas ordens, traga-me seu pulmão e seu 

fígado, que eu vou cozinhar no sal e comer” (GRIMM, 2018, p. 204).  

Em 1819, a atitude da madrasta não se fez diferente, pois, também, ordenou que 

o caçador trouxesse partes do corpo da enteada, só que, ao invés de o pulmão, pediu 

o coração e o fígado da garota e, posteriormente, degustou-os: “(...) no seu rancor 

feroz, a rainha comeu-os com alegria desumana, certa de estar comendo o que 

pertencera à Branca” (GRIMM, 2000, p. 7). 

A menção a mulheres ogras não é incomum em contos de fadas. Charles 

Perrault, em A Bela dormindo no bosque (PERRAULT, 1996, p. 21-47), apresenta a 

personagem rainha-mãe como ogra, devoradora de criancinhas, inclusive objetivava 

devorar seus próprios netos. Tanto que o príncipe, filho da rainha-ogra, mantinha em 

segredo o seu relacionamento com a mulher amada, bem como os filhos, frutos desta 

união, temendo pela vida deles.  

De outro modo, em 2018 e em 2000, as rainhas não saborearam órgãos de 

Branca, mas de outros animais, pois foram enganadas pelo caçador. Na primeira obra, 

o servo leva a menina embora, para fora do castelo e, ao desembainhar a faca, ela 

desespera-se em choro. Na segunda obra, a menina segue em direção à floresta, 

junto ao caçador, sobre o “pretexto de lhe mostrar os veados e as corças que lá 

haviam” (GRIMM, 2000, p. 6). De forma semelhante ao trato com crianças, o servo 

induz à ingênua Branca a acompanhá-lo à floresta para ver animais que lá se 

encontram.  

 Nas duas situações mencionadas, o ato do caçador não se consumou, pois ele 

apiedou-se da moça, ao vê-la chorar, quando sacou sua faca. Além disso, o homem 

admirou-se pela beleza dela, conforme menciona-se em 2018. Na obra de 2000, o 

caçador também sentiu pena da linda e meiga moça, por isso não a matou. 

Nas obras em análise, observa-se a descrição do perfil de Branca. Moça 

ingênua, bela e meiga. Características angelicais constituem seu caráter. Tanto que, 

diante do algoz, a garota implora pela vida, referindo-se a ele com afeição: “- Ah, 

querido caçador, deixa-me viver!” (GRIMM, 2000, p. 6). No conto de 2018, Branca 

ainda menciona que o caçador “a presenteara com a vida” (GRIMM, 2018, p. 206), 

deixando-lhe fugir. Somente um ser divino chamaria o algoz de querido e a ele estaria 
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grata pela vida, por mais que o empregado estivesse cumprindo ordens, ainda assim, 

seria difícil querê-lo bem. 

Em meio ao contexto conflituoso em que se apresentava, a personagem não 

blasfemara, não questionara a ordem da rainha em mandá-la matar, não rogara a 

Deus a sua má sorte. Ao contrário, simplesmente, chorou e implorou pela vida. 

Demonstrando caráter altruísta, Branca, ao tratar com o caçador, fê-lo com ternura e 

humildade. Essa característica constante em Branca justifica-se pela educação 

familiar imposta às meninas, pelo mito criado quanto às insuficiências da mulher e que 

é, constantemente, apregoado pelas instituições que detêm o poder. A partir da 

mística feminina, engendram-se, em cadeia, falsos estereótipos que envolvem o meio 

social, como um todo e, assim, torna-se praticamente impossível a não afetação da 

mulher com tais valores, de modo a incuti-los, involuntariamente, em sua própria 

personalidade, adotando-os como próprios do gênero feminino.  

Com certeza, devido à sua beleza e à personalidade angelical, Branca viveu. 

Esses quesitos foram importantes para o veredicto do caçador. Não raro, os contos 

denunciavam a amplitude do poderio masculino, decidindo sobre a vida ou a morte de 

mulheres. Barba Azul, de Perrault (1999), é um exemplo disso, uma vez que o 

personagem Barba Azul assemelha-se a Osíris, deus do julgamento na mitologia 

egípcia, condenando à morte suas esposas e praticando a execução das mesmas.  

Quanto ao encanto e beleza de Branca, inicialmente, foi observado pelo espelho, 

como também pelos anões nas duas obras em análise: “Meu Deus! Meu Deus!, 

exclamaram todos. ‘Como ela é bonita!’” (GRIMM, 2018, p. 205); “Ah, meu Deus! Ah, 

meu Deus! Que encantadora e linda menina!” (GRIMM, 2000, p. 9-10). 

A avaliação masculina, representada pelo espelho, o caçador e os anões 

apregoam uma única voz, Branca corresponde aos atributos de beleza preceituados 

para a época, os quais são enaltecidos devido ao perfil de boa moça. Soma-se ainda 

a figuração de desproteção junto à descrição da garota, uma vez que se mostra 

indefesa fora do lar. Temerosa diante do desconhecido, pois “tudo a assustava, o 

ruído da brisa, uma folha que caía, enfim, tudo produzia nela um terrível pavor” 

(GRIMM, 2000, p. 7).  

Sem a proteção masculina, longe da área restrita de sua convivência e de onde 

lhe era permitido estar em segurança, Branca encontrava-se perdida, pois 

desconhecia lugares além das paredes do castelo. Ao avistar uma cabana (2018) ou 
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uma casinha (2000) para que lhe servisse de abrigo diante de perigos iminentes, 

sentiu-se salva.  

Quanto à simbologia dos números, o espelho, o caçador e os anões somam três, 

o que representa “uma ordem intelectual e espiritual, em Deus, ou no homem”, 

conforme Chevalier e Gheerbrant (2017, p. 899). A unicidade da figuração do 

masculino compara o homem a Deus, como se os três personagens representassem 

à própria divindade na narrativa de Branca de Neve. Do mesmo modo, os chineses 

cultuam simbologia semelhante referente ao número três. Para eles, três representa 

a conclusão, a perfeição, a ideia de totalidade, desse modo, não há nada que possa 

ser acrescentado, uma vez que o três representa a perfeição. Em analogia à Branca 

de Neve, os personagens masculinos representam a tríade divina, responsável pelo 

destino das mulheres.  

Quanto à personagem rainha, observa-se que é descrita como o extremo oposto 

da personalidade da filha ou enteada. Ela é apresentada, de forma breve, como linda 

e vaidosa pelo narrador. No transcorrer da narrativa, as adjetivações são reafirmadas 

por meio das ações da personagem e, além dessas, acrescem-se vingativa e 

feiticeira. Comumente, os contos de fadas apresentam personagens femininas que se 

enquadram somente em dois tipos: anjo e bruxa. Jamais são associáveis em uma 

única personalidade, tanto que a mulher figura excesso de ingenuidade ou de 

crueldade.  

Situação já observada por Bettelheim (1980, p. 8), dado que as histórias 

destinam-se à moralização de crianças, “as figuras nos contos de fadas não são 

ambivalentes - não são boas e más ao mesmo tempo, como somos todos na 

realidade”. Os infantes apresentam a polarização dominante em suas mentes, por isso 

a presença predominante de personagens que possuem características opostas.  

Sob certa perspectiva, porém, há lacunas de personagens que apresentem 

variações de caráter. Conforme as situações as quais são acometidos, poderiam agir 

como fadas ou bruxas. Aproximar-se-iam mais com a psique humana, ainda que se 

esteja abordando sobre personagens próprios da ficcionalidade. O conto “Rosinha 

dos Espinhos”, escrito pelos Grimm, constante na obra A Princesa que Dormia 

(GRIMM, 1996, p. 9-21) é um exemplo da referida observação.  

Segundo a narrativa desse conto, doze mulheres sábias foram convidadas para 

uma festa em que a princesa recém-nascida seria apresentada. Havia a décima-
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terceira mulher sábia no reino, mas não foi convidada, pois “no castelo só havia doze 

pratos de ouro em que pudessem comer” (GRIMM, 1996, p. 11). Devido a essa 

desfeita, a décima-terceira mulher desejou vingar-se e soprou não uma bênção como 

as demais fadas, mas uma praga à menina: “Aos quinze anos de idade, a princesinha 

irá picar-se no fuso e morrer!” (GRIMM, 1996, p. 13).  

Com a décima-terceira mulher sábia, observa-se a mudança de conduta diante 

da situação em que lhe envolve. De fada, a referida mulher torna-se bruxa. De 

bênçãos, passa a rogar praga ou feitiço. Diante a boas e más situações, a conduta 

não só da mulher, mas também do homem pode mostrar variações, como o que 

acontece com a mulher sábia. Verifica-se que, assim como se apregoa, culturalmente, 

por meio do determinismo biológico ou da vertente existencialista, dualismos de 

gênero, também o mesmo se faz, separando-se, de forma distinta, o caráter feminino.  

Segundo os contos em análise, a antagonista apresenta más tendências de 

caráter, mas, mesmo assim, o caçador conseguiu enganá-la, levando o pulmão e o 

fígado de um porco selvagem no lugar dos órgãos de Branca (1812). Na versão de 

1819, o coração e o fígado de um veado são oferecidos à rainha, como se fossem da 

menina. A protagonista, exemplo de bom caráter, também foi ludibriada pela 

antagonista. Apesar de ambas terem sido enganadas, a princesa pela rainha e a 

rainha pelo empregado, nos dois contos, a personagem caracterizada como vítima foi 

Branca. A ingenuidade não é permitida a personagens más? O feito da enganação é 

permitido aos homens (representado pelo caçador)? Já as mulheres, esse ato é 

inconcebível (como o praticado pela mãe/madrasta)? 

Situações como essas denotam os limites de atuação para os gêneros. 

Indiscutivelmente, o campo de atuação feminino é bastante restrito. No entanto, se a 

mulher destoar dos moldes impostos, como a rainha, ela sofrerá a sanção do 

patriarcado e a denominação de bruxa pode não ser nada agradável, 

independentemente da época em que se esteja.  

Convém salientar que, nos contos de GRIMM (2000; 2018), o enredo não 

apresenta detalhes quanto à morte da rainha-mãe (2000) ou como o rei e a rainha se 

conheceram, a mãe e a madrasta de Branca (2000; 2018), assim como na descrição 

dos personagens. Tanto que somente a personagem-protagonista possui nome, os 

demais são denominados pela função que exercem na narrativa.  
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A antagonista é chamada somente de rainha, desse modo, salienta-se a posição 

que ela ocupa em seu reino. Provavelmente, devido às provações que a filha ou 

enteada sofre, ela mereça receber uma denominação específica. Os demais figuraram 

como personagens secundários, auxiliando a protagonista, por meio de suas funções, 

no enfrentamento de obstáculos apresentados no conto.  

Nas duas histórias, ainda que os anões apresentem papel secundário, suas 

ações, em socorro da protagonista, foram de essencial importância para a 

sobrevivência dela. Evidente torna-se observar que os pequenos salvadores são 

responsáveis por permitir que a personagem viva. No início do calvário de Branca, 

quem lhe concedeu a oportunidade de prosseguir seu caminho também foi um 

homem, o caçador.  

Nos contos de GRIMM (2000; 2018), a primeira possibilidade de segurança para 

a protagonista era a casa/cabana avistada na clareira da floresta, como já 

mencionado. No decorrer da história, observou-se que estar cercada de quatro 

paredes, não era o suficiente para mantê-la viva. Ela precisaria da presença constante 

dos anões, o que não aconteceu, pois eles trabalhavam nas minas o dia todo. A 

suposta proteção masculina não existira nos contos. Como possibilidade de protegê-

la constantemente, seria necessário levá-la junto às minas. Situação jamais 

apresentada nas narrativas, pois a referida alternativa não é mencionada à educação 

das meninas, ou seja, aventurar-se em novos ambientes, ainda que na companhia de 

seus supostos guardiões, não é permitido à mulher.  

De outro modo, não só a rainha caberia o atributo de má, mas também ao 

espelho que, sutilmente, instigou a rainha a matá-la. Como oráculo da realeza, ele 

deveria conhecê-la o suficiente para que soubesse que nada a impediria de ceifar a 

vida de quem quer que seja, até mesmo sua filha, se essa apresentasse superior 

beleza. Novamente, evidencia-se o poder de decisão de homens sobre a vida e a 

morte de mulheres. Como a personagem feminina, o personagem masculino é 

caracterizado com condutas antagônicas, assim sendo, ou ele aprisiona o que é seu, 

de sua posse, jamais denotando proteção ou se desfaz do que lhe era útil e já não o 

é mais.  

Conforme Beauvoir, o ideal de vida das mulheres é a conquista de um marido 

e/ou de um protetor, tanto que, para esse empreendimento, as meninas são criadas. 

Consequentemente, o “Outro” torna-se o ser mais importante para o eu-mulher. Na 
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verdade, o “Outro”, torna-se o próprio eu e, a mulher, perde sua própria identidade (se 

alguma vez a teve), tornando-se a mulher, a posse de um homem.  

Observa-se que, de forma costumeira, as mulheres são denominadas não 

apenas pelo seu nome, mas como algo pertencente a alguém, como a Maria do João; 

Joana, mulher de Pedro; Ester, filha de Antônio. O nome atribuído à mulher não é o 

bastante para defini-la, faz-se necessário mencionar a posse de um homem. Nesta 

perspectiva, Beauvoir (1967) menciona que: 

 

No homem encarna-se a seus olhos o Outro, como este para o homem se 
encarna nela; mas esse Outro apresenta-se a êle como o essencial e ela 
se apreende perante êle como o inessencial. Ela se libertará do lar paterno, 
do domínio materno e abrirá o futuro para si, não através de uma conquista 
ativa e sim entregando-se, passiva e dócil, nas mãos de um novo senhor 
(BEAUVOIR, 1967, p. 67, grifo da autora). 

 
No contexto familiar, a relação homem-mulher, os valores associados ao gênero 

diferem, de modo que a mulher só existe por trás do homem, quer seja pai, irmão, 

esposo. Já, para o homem, a mulher é vista com inferioridade, por isso ele a conduz 

entre a vida e a morte. Fato comum, pois, por meio da educação dispendida a ambos 

sexos, os falsos mitos contribuíram para a construção da identidade dos gêneros.  

A partir da premissa biológica, institui-se a desvalorização da mulher em âmbito 

social. Como exemplo, a diferenciação corporal entre homens e mulheres foi instituída 

como uma de tantas conexões que a cultura patriarcal criou para submeter a fêmea 

às leis da natureza e escravizá-la. É fato que, no uso de narrativas para explicarem-

se mistérios da vida, a humanidade construiu o imaginário coletivo, agregando-lhe 

valores depreciativos quanto ao corpo, ao caráter e a capacidade física e intelectual 

da mulher.  

Para o sustento dessa situação degradante que mantém a figura feminina 

atrelada a falsos mitos, há a propagação coletiva e contínua das instituições que 

detêm o poder, mas não somente elas, como também os trabalhadores de suas 

engrenagens, homens e mulheres. Comumente, a mulher é conivente com a 

aceitação passiva da mística feminina.  

Dentre os mitos cultuados, a desproteção, a fragilidade feminina é uma 

constante. Em troca de suposta proteção, as mulheres realizam trabalhos servis, 

condicionados ao papel social. Nos contos de Grimm, Branca assumiu as funções 
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domésticas na casa/cabana dos anões, que, provavelmente, consumiria o dia todo 

para realizá-las: 

 

Se você quiser cuidar da nossa casa e cozinhar, costurar, arrumar as camas, 
lavar e cerzir e também arrumar e limpar tudo direitinho, pode morar com a 
gente que nada lhe faltará. (GRIMM, 2018, p. 206);  

- Queres ficar conosco? Aqui não te faltará nada, só tens que cuidar da casa, 
fazer nossa comida, lavar e passar nossa roupa, coser, tecer nossas meias 
e manter tudo muito limpo e em ordem; mas; quando tiveres acabado o teu 
trabalho, serás a nossa rainha. (GRIMM, 2000, p. 10).   

 

Na situação em que se encontrava, a moça não tinha escolha, por isso não 

titubeou em aceitar a proposta dos anões. Na versão de 2000, ainda enfatiza-se a 

gratidão da protagonista pelo acolhimento dos anfitriões, afirmando que, com eles 

ficará “de todo o coração” (GRIMM, 2000, p. 10-11).  

A dependência da figura feminina em relação à masculina é enfatizada em vários 

momentos das obras (1812, 1819) e em todos os espaços em que a protagonista se 

encontra. No castelo, Branca foi subjugada à mãe ou madrasta, pois não havia a 

presença do pai. Em meio à floresta, sentiu-se segura junto à figura dos anões. No 

caminho para o castelo do príncipe, a princesa sente-se protegida ao ouvir de seu 

pretendente estas palavras: “- Estás comigo. Agora acabaram todos os teus 

tormentos, bela garota; a mais preciosa que tudo quanto há no mundo; vamos ao 

castelo de meu pai, que é um grande e poderoso rei, e serás a minha esposa bem 

amada” (GRIMM, 2000, p. 21). 

Pela fala do príncipe, denota-se a amplitude que se dá ao fato de a mulher contar 

com a presença masculina, não significando, apenas, proteção, mas a solução 

instantânea para todos os martírios que se possa enfrentar, além da garantia de ser 

amada infinitamente.  

 Na propagação de heranças míticas, acentua-se a valorização do homem, 

atribuindo-lhe dotações relacionadas à estrutura biológica simplesmente, sem cunho 

científico. Tanto que, nos contos analisados, os personagens masculinos não 

garantiram a segurança da protagonista. Nem representavam virilidade, heroísmo, 

bravura em suas ações.  

Constituindo a diferenciação biológica dos gêneros, o sentimentalismo feminino 

é uma característica que se confronta ao racionalismo do homem, figurando como 

uma herança do dualismo cartesiano. Em “de todo o coração” (GRIMM, 2000, p. 10-
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11), significa muito mais que etiqueta social, agradecimento, boa educação. Na fala 

de Branca, há a generalização da fala das mulheres mães-filhas-esposas, denotando 

a doação feminina em afazeres que agradarão o homem ou os homens, no caso do 

conto, os anões. Branca terá a obrigação de trabalhar muito, com toda a sua 

dedicação e amor, em agradecimento à hospedagem concedida pelos anfitriões. Essa 

é mais uma concepção que contribui para o binarismo homem/mulher, uma vez que 

se cultua a ideia de que a mulher age envolta a sentimentos, por isso não usufrui de 

perfeita racionalidade. Essa aptidão cabe ao homem em detrimento do 

sentimentalismo. Independente de gênero, a personalidade humana apresenta ambas 

características, não como traço determinado somente às mulheres ou aos homens. 

Os falsos mitos estigmatizam personalidades, pensamentos, posturas, 

comportamentos, obrigando os gêneros a revestirem-se em máscaras28, impostas 

pelo patriarcado. 

Os dualismos entre ativo e passivo que caracterizam homem e mulher, 

respectivamente, retratam mitos que constituíram o imaginário coletivo. No entanto, 

com o patriarcalismo, a figuração dos papéis tornaram-se evidentes. A mulher 

somente carrega e alimenta a semente para que cresça, o feto. Já, o homem é o único 

criador da vida, imagem e semelhança de Deus.  

De outro modo, deveria ser observado que ambos apresentam função de 

extrema importância para a fecundação, a gestação, assim como na criação dos 

filhos. Não há o mais e o menos importante na constituição familiar. A conquista de 

espaço pela força, que em outrora era necessário, representava a própria 

sobrevivência, mas, ainda hoje é revivido com o patriarcado. 

Incontestavelmente, nas narrativas literárias e midiáticas ressaltam-se o poder 

da voz masculina e a submissão da mulher. Retomando os contos em análise, 

observa-se a postura da protagonista ao deparar-se sozinha na floresta. Em 

independência, ela jamais pensaria, essa possibilidade não é apresentada às meninas 

em sua educação, quer seja em casa ou nas instituições que, comumente, frequenta, 

como a escola e a Igreja. De outro modo, o que se apregoa como possibilidade de 

                                                           
28No teatro grego, as máscaras eram um instrumento essencial no figurino dos atores, no entanto 

as mulheres não participavam das atuações, pois não eram consideradas cidadãs da pólis. Os homens, 
revestindo os artefatos ritualísticos, podiam representar personagens de ambos os sexos, na realização 
dos espetáculos. 
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mudança ou, de certo modo, independência, para a menina, é o casamento. Ela 

emancipa-se da figura paterna, na maioria dos casos, mas torna-se dependente do 

marido.  

Para a mulher, o casamento é uma carreira, como qualquer outra que se aspira, 

e “só êle permite à mulher atingir a sua dignidade social integral e realizar-se 

sexualmente como amante e mãe” (BEAUVOIR, 1967, p. 67). Como anseio comum 

entre as mulheres de muitas gerações, a conquista de um marido é meta constante 

nos planos femininos e representativa de visibilidade social.  

Como consenso cultural, o casamento demarca o ápice da feminilidade, uma vez 

que a mulher, não somente une-se a um suposto protetor e nele, ainda, pode saciar 

seus anseios sexuais, até então reprimidos. De outro modo, seus desejos mais 

íntimos nem sempre são atendidos. O romance Madame Bovary, de Gustav Flaubert 

(2010), aborda essa questão.  

A protagonista, Emma, vive devaneios eróticos jamais correspondidos pelo 

marido e amantes. Como assídua leitora de romances, ela imagina que seu 

relacionamento com Charles irá proporcionar-lhe momentos de amor ardentes, bem 

como badalações burguesas inesquecíveis, pelo menos era o que mencionava as 

obras as quais lia na biblioteca do convento, onde viveu. Em suas leituras, Emma 

figura em aventuras que a transportava do mundo real:  

 

Com Walter Scott, mais tarde, apaixonou-se por coisas históricas, sonhou 
com arcas, salas de guardas e menestréis. Teria desejado viver em algum 
velho solar como aquelas castelãs de longos corpetes que, sob o trifólio das 
ogivas, passavam seus dias com o cotovelo apoiado na pedra e o queixo na 
mão a olhar um cavaleiro de pluma branca, vindo do fundo dos campos 
galopando um cavalo negro (FLAUBERT, 2010, p. 54-55).  

 
Nessa passagem, Flaubert descreve uma cena própria dos contos de fadas, em 

que a mulher/princesa espera o homem/príncipe, vindo galopando para arrebatá-la 

com seu amor, sentimento surgido à primeira vista. Não só Emma Bovary gostaria de 

protagonizar esta cena, como aquela que, na longa espera, alcança o seu intento, o 

marido dos sonhos, mas a grande maioria das mulheres, independente de época.  

No enlace matrimonial, a mulher entrelaça sua vida à do homem. Como se a 

segurança, que ela nunca teve em si mesmo, fosse encontrada nele. Não obstante, a 

mulher projeta a sua própria vida e garantia de um futuro melhor no homem, por meio 

do casamento, que é o seu maior empreendimento. Mas, o que não consta neste 



154 

 
 

contrato, é que nem sempre se vive feliz para sempre. 

A inadaptação e a desilusão ao convívio conjugal assolou a vida de Emma 

Bovary e, constantemente, o mesmo acontece com as mulheres. O casamento não 

torna o homem um príncipe encantado, nem faz da mulher a princesa adornada em 

vestidos de seda. O cotidiano decepciona mulheres como Bovary. Por que a 

infelicidade conjugal não estava registrada nas obras em que ela leu? 

De outro modo, se, na ficção, um capítulo não lhe agrada, há possibilidade de 

virar a página na busca de leitura mais prazerosa. No romance de Flaubert, a 

construção de nova realidade para a figura feminina não foi permitida, pois ela não 

pôde transpor a página. Ao demonstrar descontentamento com o que lhe era 

permitido enquanto esposa e mãe, o suicídio abafaria os impulsos indevidos para uma 

mulher. Evidentemente que, se tudo ao extremo chegou, a culpa é dela mesma. O 

sentimento de culpa povoa a mente feminina, talvez desde a figuração (inadequada) 

de Eva em relação ao fruto proibido, no relato da criação do mundo, em Gênesis.  

Raramente, a mulher que não se adequa aos moldes de a mística feminina 

consegue resolver conflitos interiores e lidar com julgamentos sociais, uma vez que 

os estereótipos culturais compõem o imaginário coletivo e, mesmo que não se admita, 

tais preconceitos estão entranhados na mente, no corpo, na alma da humanidade.  

Nos contos em análise, a protagonista mostrava-se dependente dos 

personagens masculinos, como preceitua o mito feminino. O interessante é que, até 

mesmo, a rainha, que não se enquadra no modelo de mulher ideal, também mostrava 

certa dependência de um homem, ao buscar a avaliação do espelho quanto à sua 

beleza.  

Em Grimm (2000; 2018), os personagens masculinos são o espelho, os anões, 

o caçador e o príncipe. Eles desempenham papéis determinados ao seu gênero, 

conforme os ditames sociais patriarcais. Como representantes da voz masculina, 

avaliam a beleza feminina (o espelho), atribuem limites para a atuação de Branca (os 

anões); decidem sobre a continuidade da vida ou morte da personagem (o caçador), 

aparecem na hora certa para garantir um final feliz, somente sendo possível com a 

realização de um casamento (o príncipe).  

De acordo com a função de cada personagem nas duas narrativas, pode-se 

inferir que a soma de todas as vozes másculas, representadas pelo espelho, anões, 

caçador e príncipe constituem um único homem. Como produto do sistema patriarcal, 
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o homem é aquele que julga, proíbe, restringe, aniquila a presença feminina. De outro 

modo, ele também representa a figura paternal, de proteção, de segurança à mulher, 

não raro, assume o título de salvador do acaso, ou seja, aparece na hora certa para 

beijar a donzela.  

Do mesmo modo, as personagens femininas também não apresentaram 

variação no que tange à constituição da postura da mulher em meio à sociedade 

falocêntrica. A personagem figura ou emanava doçura ou inclinava-se à maldade.  

As personagens Branca e a mãe ou a madrasta atuam nos contos, 

representando o bem e o mal. A princesa personifica o estereótipo do mito feminino, 

sendo submissa e agradecida aos homens que, supostamente, pouparam ou 

salvaram sua vida. Apesar de ainda parecer muito jovem, demonstra estar pronta para 

a vida conjugal, pois, durante sua estada na casa/cabana dos anfitriões, ela realizou 

os afazeres domésticos e preparou a comida, lavou, costurou a roupa não de um, mas 

de sete anões. No teste de boa dona de casa, Branca fora aprovada. 

Consequentemente, está pronta para o casamento e todos os afazeres domésticos, 

com marido e filhos que se somam a esse contrato. 

Já a rainha, como personificação do mal, atua fora dos moldes sociais. Ávida em 

manter o status de beleza, persegue quem com ela possa concorrer. Dotada de maus 

princípios, mostra-se incapaz de sentir afeição pela filha/enteada, nem mesmo culpa 

ou arrependimento (próprios do mito feminino), tanto que planeja matá-la. Para isso, 

usa seu poder, disfarces e feitiçaria. Com todos esses atributos negativos, torna-se 

evidente que não lhe cabe a figuração da mística feminina. 

Nos contos de GRIMM (2000; 2018), duas alterações foram verificadas. A 

primeira foi quanto às personagens. Em 1812, Branca é a protagonista, e a rainha, 

sua mãe, antagonista. Em 1819, a mãe é substituída pela madrasta, que é a 

antagonista, e Branca continua sendo a protagonista. Como já mencionado, 

anteriormente, essa mudança foi realizada pelos próprios autores, os irmãos Grimm, 

visando adequar a imagem da mulher aos preceitos católicos, desse modo, a mãe 

deveria se assemelhar à figura santificada, restando à madrasta o papel de bruxa. 

A segunda alteração é apresentada no final dos contos. Evidentemente que, em 

ambos, a rainha sofreu castigo cruel. Em 1812, a antagonista calçou, forçadamente, 

pantufas de ferro em brasa e, com elas teve de dançar, tanto que “seus pés foram 

terrivelmente queimados e ela só poderia parar de dançar quando caísse morta” 
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(GRIMM, 2018, p. 211). Nessa obra não há menção quanto a quem obrigou a rainha 

a usar os referidos calçados. Já, na versão de 1819, os anões são os sujeitos da ação 

cruel, desse modo, “(...) calçando-lhe a força aqueles sapatos quentes como o fogo 

(...)” (GRIMM, 2000, p. 22). 

Em relação às obras de Grimm (2000; 2018), somente duas mudanças foram 

observadas. Indiscutivelmente, os valores culturais herdados e que constituem o 

imaginário ocidental continuam intactos, reforçando o mito feminino. Até mesmo as 

mudanças citadas entre as obras serviram para solidificar ideologias falocêntricas. A 

mãe, sendo substituída pela madrasta, preserva sua imagem de santificação, 

servilismo, anjo do lar. Já a madrasta, representou a incapacidade de possuir 

sentimentos maternais. Ela é o gênio mau, que não se encaixou nos moldes sociais, 

por isso sofre sanções aplicadas pelos homens, representantes da justiça. Observa-

se a acentuação de papéis sociais, os homens representam o poder e a decisão sobre 

a atuação das mulheres. As mulheres, que não aceitam moldes comportamentais, são 

castigadas com mortes violentas; as que personificam a santidade, recebem a 

premiação: o casamento. 

No registro da cultura popular, os Grimm perenizaram a formação de falsos 

mitos, relacionados à figura feminina. Naturalizou-se a situação de as princesas serem 

preparadas e testadas durante as narrativas para assumirem o casamento e a 

maternidade.  

No século XX, a narrativa audiovisual surge com Branca de Neve, criada por 

Walt Disney (1937). O imaginário coletivo revestiu-se de tecnologia, propagando-se, 

ainda mais, a cultura patriarcal. Por meio dos filmes Branca de Neve e os Sete Anões 

e Cinderela, acentuam-se a crueldade feminina, representada pela madrasta e bruxa 

má, as quais roubam a cena dos protagonistas príncipes e princesas. Tanto que, quem 

assiste a essas produções artísticas mal pode esperar o momento em que a maldade 

entre em ação. 

 

Os dois filmes [Branca de Neve e os sete anões e Cinderela] se concentram 
com prazer exuberante na madrasta perversa e violenta, com seus cabelos 
negros como as penas de um corvo e as garras de uma ave de rapina; nem 
mesmo os poderes inventivos de Disney conseguiram salvar os príncipes de 
uma banalidade sem expressão e as heroínas de um sentimentalismo 
açucarado. O poder autêntico emana das mulheres más, e a fada-madrinha 
gorducha e simpática, em Cinderela, parece não ser páreo para elas. A visão 
de Disney afetou a idéia que todos faziam dos próprios contos de fadas: até 
que escritores e antologistas reabrissem os olhos, heroínas passivas e 



157 

 
 

infelizes e mulheres mais velhas, vigorosas e perversas, pareciam 
características genéricas [...] (WARNER, 1999, p. 239).  
 

Os referidos filmes contribuíram para a disseminação do estereótipo de que 

mulher mais velha, com postura considerada inadequada para seu gênero, é vista 

como bruxa. A representação de personagem esnobe, sem carisma, vingativa, como 

divulgado nas telas, contribui para acentuar o estigma de maldade relacionado à 

mulher. No entanto, as plateias anseiam para vê-la, uma vez que não imaginam o 

quanto de perversidades ela poderá realizar. Provavelmente, os telespectadores 

estejam cansados da figuração de “coitadinhas” das princesas, como no caso de 

Branca.  

Tanto nos contos como nos filmes, mostra-se visível o incalculável ódio que a 

madrasta sente pela garota. De acordo com Marina Warner, o ódio da mulher mais 

velha em relação à mais jovem, constante nos contos, representa a sua fragilidade e 

dependência quanto aos cuidados e atenção que a família poderia lhe proporcionar: 

 

(...) o ódio da mulher mais velha e a disputa entre gerações podem ser frutos 
não apenas da rivalidade, mas também da culpa diante dos fracos e 
dependentes. O retrato da sogra ou madrasta tirana pode esconder sua 
própria vulnerabilidade, pode oferecer uma desculpa para os maus-tratos que 
receberia (WARNER, 1999, p. 260). 

 
De certa forma, é compreensível o sentimento de desprezo entre mulheres mais 

velhas em relação às mais novas, pois é de prática comum na cultura falocêntrica a 

mulher de mais idade ser trocada por uma mais jovem. As mulheres assim como 

objetos, após o uso, eram descartadas, quando não apresentavam a vivacidade 

desejada pelo homem. Elas, descasadas, com idade madura, estariam abandonadas 

à própria sorte, pois seriam discriminadas, além do que já eram e, mal faladas pela 

sociedade.  

Como exemplo disso, observa-se o retrato apresentado pela França, após a 

Revolução Francesa, uma vez que a sociedade não era nada receptiva quanto ao 

amparo à mulher que perdia todos os bens e, ainda, dependia de parentes para 

continuar viva. Isso, geralmente, sucedia-se após a morte de seu esposo, falecido em 

combate na guerra.  

Consequentemente, criava-se uma acentuada rivalidade entre mulheres jovens 

e mais velhas, sendo que as viúvas é que enfrentavam perigos reais, pois se tornavam 

vulneráveis ao estarem desacompanhadas. A presença masculina era fundamental e 
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indispensável para a constituição familiar e, mais especificamente, para a própria 

sobrevivência feminina, segundo os princípios patriarcais.  

O conflito, no seio familiar, entre a madrasta e a enteada não foi abordado 

somente nos contos selecionados, mas também nas obras cinematográficas. A 

referida situação será constatada a partir da análise dos filmes Branca de Neve e os 

sete anões (1937), Snow White (2001) e Mirror, mirror (2012), como segue.  

A adaptação norte-americana Branca de Neve e os sete anões foi produzida pelo 

estúdio de Walt Disney. Em 1937, chegou às telas com título original de Snow White 

and the Seven Dwarfs, conforme cartaz de exibição:  

 

Imagem 1: Divulgação americana de Branca de Neve e os sete anões (1937) 

 
Fonte: CORREIA (2020)  

  
 

Branca de Neve e os sete anões (1937) contou com a direção de William 

Cottrell, David Hand, Wilfred Jackson, Larry Morey, Perce Pearce, Ben Sharpsteen. 

O roteiro, baseado na compilação da obra Branca de Neve, pelos irmãos Grimm, 

contou com Ted Sears, Richard Creedon, Otto Englander, Dick Rickard, Earl 

Hurd, Merrill De Maris, Dorothy Ann, Webb Smith.  
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Walter Elias Disney, o próprio dono do estúdio cinematográfico Walt Disney, 

situado nos Estados Unidos, foi o pioneiro na criação de um longa-metragem de 

animação, totalmente a cores no mundo, além disso, Branca de Neve e os sete anões 

foi considerado o primeiro filme clássico da Disney. 

Walt Disney trabalhou, manualmente, na criação de um universo detalhado, 

onde, até mesmo, os animais receberam personalidade e vida própria. Nele, há 

colorido, movimento, fantasia, feitiço, romance, metamorfose e, também, por tratar-se 

de um musical, apresenta ritmo, com música e dança, representados pela 

protagonista e seu par romântico que entoam músicas. Branca canta versos de 

superação, apesar das adversidades que a vida impõe - “com muita alegria é mais 

fácil trabalhar” (BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES, 1937). Já o príncipe tematiza 

o encontro do amor verdadeiro, além disso, os anões tocam instrumentos musicais e 

recitam poemas.  

Conforme Ritter Fan (2017), o musical foi uma inovação, inserido em filme. Como 

construção inédita e elaborada de forma que não interferisse na harmonia da obra 

cinematográfica, os personagens cantam. Eles entoam músicas que retratam suas 

personalidades e auxiliam na composição de seus papéis, dentro da narrativa: 

 
As canções em Branca de Neve têm função importantíssima, sendo 
costuradas na narrativa de maneira pouco intrusiva e inesquecível como a 
animação em si. Elas ficaram ao encargo de Frank Churchill e Larry 
Morey cujo trabalho acabou criando “Heigh-Ho”, “Some Day My Prince Will 
Come” e “Whistle While You Work”.Tamanha era a importância das canções 
que o filme foi o primeiro a ter sua trilha sonora lançada simultaneamente no 
mercado, algo tão comum hoje em dia (FAN, 2017, s.p.). 

 

Fan (2017) menciona que Branca de Neve e os sete anões foi a primeira 

animação a apresentar trilha sonora e a lançá-la para venda, assim como o filme. No 

Brasil, seu lançamento deu-se em 4 de fevereiro de 1938, sendo considerada a 

primeira produção cinematográfica a receber uma versão brasileira, conforme cartaz 

de estreia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://planocritico.com/tag/Frank-Churchill
https://planocritico.com/tag/Larry-Morey
https://planocritico.com/tag/Larry-Morey
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Imagem 2: Cartaz de divulgação do filme no Brasil 

 
 Fonte: GUERTAS (2017). 

 

De acordo com o cartaz de divulgação, o referido filme foi lançado no Rio de 

Janeiro. Para a dublagem, os atores das radionovelas da Rádio Nacional, desse 

Estado, gravaram as vozes no estúdio Cinelab, sendo mixadas em Los Angeles.  

Isso também se deve às vozes dos cantores, que encantam, ainda hoje, quem 

as ouve. Dalva de Oliveira emprestou a voz para Branca, mas Maria Clara Tati Jacome 

foi responsável por gravar as canções entoadas pela princesa. Carlos Galhardo 

cantou e dublou o príncipe, além disso, outros nomes da dublagem brasileira foram: 

Almirante, Batista Júnior, Túlio Lemos, Cordélia Ferreira (a rainha) e Estephana Louro 

(a bruxa). A adaptação e tradução das oito músicas do desenho ficaram a cargo do 

conceituado compositor de marchinhas dessa época, Carlos Alberto Ferreira Braga, 

o Braguinha ou, ainda, João de Barro, pseudônimo que adotou no meio musical. As 

imagens da rainha, da bruxa e de Branca, referentes ao filme Branca de Neve e os 

sete anões, seguem abaixo:  
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Imagem 3: Rainha 

 
Fonte: CORREIA (2020).  

 
 

Imagem 4: A bruxa 

 
Fonte: CORREIA (2020).  
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Imagem 5: Branca de Neve  

 
Fonte: CORREIA (2020).  

 

Já se observou que o investimento e a organização para a referida animação foi 

grande e, não era para menos, pois foi tamanha a popularidade dessa obra, a ponto 

de ser relançada nos cinemas nas décadas seguintes, até seu lançamento em home 

video nos anos 90. Além disso, Walt Disney recebeu várias premiações pela sua 

criação, segundo Amanda Aparecida: 

 
No 11º Óscar, Walt Disney recebeu um Óscar honorário e a animação foi 
indicada ao Óscar de melhor banda sonora. Branca de Neve foi selecionado 
para preservação no National Film Registry pela Biblioteca do Congresso em 
1989 por ser "culturalmente, historicamente e esteticamente importante". Foi 
classificado na lista dos melhores filmes estadunidenses segundo o American 
Film Institute, que também o nomeou como o maior filme de animação 
americana de todos os tempos em 2008. Branca de Neve e os sete 
anões teve um enorme impacto cultural, resultando em atrações nos parques 
temáticos da Disney, videogames, livros e marcando o início das animações 

nos cinemas (APARECIDA, 2016, s.p.).  

 

A partir da grande aceitação de Branca de Neve e os sete anões pelo público, 

nos cinemas, a difusão da história de Branca e de sua madrasta fez-se rapidamente 

em nível global, não só por meio de impressos, em livros, mas em inúmeras formas 

viáveis para a indústria cultural. Conforme Aparecida (2016), a referida obra 

cinematográfica foi considerada "culturalmente, historicamente e esteticamente 
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importante" dentre os filmes americanos, em 1989. Em 2008, essa animação ainda 

recebeu inúmeras premiações.  

A Disney reafirmou o mito feminino com Branca de Neve, trabalho já iniciado 

pelos irmãos Grimm. A referida obra literária (2018), assim como a animação (1937), 

não perderam sua contemporaneidade, emocionando gerações e gerações. Pobre 

moça, castigada injustamente pela madrasta; mulher que faz uso de bruxaria para 

controlar a ação dos mortais; homem jovem, representante da realeza, personagens 

que compõem o imaginário coletivo e, junto a eles, falsos estereótipos relacionados 

aos gêneros. 

Como se desvencilhar de tais amarras, se esta obra cinematográfica é 

considerada "culturalmente, historicamente e esteticamente importante", ainda de 

forma recente? As várias Brancas e madrastas renovadas, em adaptações, 

constituíram o mesmo perfil físico e psicológico. As princesas são mulheres brancas, 

cabelos e olhos negros, lábios carnudos e sempre vermelhos, corpos esbeltos, castas, 

delicadas, apesar dos inúmeros trabalhos pesados as quais são submetidas, além de 

apresentarem voz suave a ponto de fazerem dueto com os pássaros.  

Já as madrastas, como rainhas, regem o reino com impetuosidade nas ações. 

Apresentam postura forte, decidida. Não são simpáticas e pouco sorriem, mas, 

quando o fazem, gargalham estridentemente e com deboche, mostrando-se felizes 

pelas maldades praticadas. Apresentam voz grave e o olhar denota sombrios 

mistérios, como as imagens de rainha-madrasta.  

As rainhas-madrastas praticam magia e são mulheres belas e jovens, mas de 

mais idade comparadas às princesas. Na prática do mal, as madrastas transformam-

se em bruxas, senhoras de idade avançada, com a pele permeada em verrugas, 

inclusive com uma saliente no nariz. A túnica preta com capuz impacta com o branco 

dos cabelos descuidados. Na boca, poucos dentes que ressoam uma voz também 

embargada, envelhecida. Mãos enrugadas que findam em enormes unhas disformes. 

Costumeiramente, as obras apresentam mulheres horrendas para denotar a prática 

de maus atos, conforme a imagem da bruxa (figura 04). 

Na história da cultura mundial, as mulheres são vistas ou pretendem parecer 

como Brancas, consequentemente são pressionadas pela sociedade e pela 

constituição de seu próprio imaginário a agir como a personagem dos contos de fadas. 
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De outro modo, quando se mostram críticas em relação ao seu papel social e a regras 

sociais que são obrigadas a cumprir, assumem perfil de madrasta e bruxa.  

 No filme Branca de Neve e os sete anões (1937), a protagonista não somente 

entoa o verso “sonhar, além de seu tempo”, mas age conforme indica a letra da 

cantiga, ou seja, espera que seu sonho se realize, pacientemente. De certa forma, o 

constante sonhar de Branca consolida-se com as concepções aristotélicas, em que a 

passividade da mulher faz jus ao seu ser, à sua constituição biológica. Perrault, em 

uma de suas morais, também se refere ao ato de a mulher esperar, salientando que 

“Esperar algum tempo para ter um esposo/ Rico, bonito, galante e charmoso, /A coisa 

é muito natural [...]/ E nada se perde por esperar [...]” (Perrault, 1996, p. 47). Como 

atitude comum é caracterizado o fato de a mulher esperar que apareça um esposo, 

conforme os versos supracitados. Além disso, Perrault observa que “nada se perde 

por esperar” e se não se perde, supõe-se que se ganha no ato de espera. Desse 

modo, pode-se concluir que as mulheres que sonham com maridos cheios de atributos 

(rico, bonito, galante e charmoso) e esperam, são contempladas com a concretização 

desse desejo.  

Na animação de 1937, Branca sonha acordada. Em prováveis devaneios 

bachelardianos29, canta seu sonho para que o público ouça. A princesa sonha em 

alcançar um futuro melhor e ele estaria resumido no casamento. Nas cenas iniciais 

do filme, Branca aparece esfregando as calçadas do palácio, em remendos vestida e 

entoa, em lindíssima voz, a música intitulada “Sonhando Assim”, de composição de 

Braguinha (João de Barro), como segue:  

 

                            Sonhando Assim 

 

Sabem de um segredo? 
Não irão contar? 
Ouça então o que eu vou dizer 
Quem quiser realizar 
Aquilo que sonhou 
Basta o eco repetir 
O que você falou 
 
Um dia (Um dia) 
Eu serei feliz 
Sonhando (sonhando) 
Assim (assim) 

                                                           
29 Bachelard nega a imaginação poética como representação do passado do indivíduo. No devaneio, 

em realizações de algo, como escrever, cantar, pintar, silenciar, dançar, ler, o passado faz-se inerte, 
ou seja, tudo o deriva-se dele, desse modo, a memória é re-imaginada durante o ato criador.  
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Aquele (aquele) 
Com quem eu sonhei 
Eu quero (eu quero) 
Pra mim (pra mim) 
 
Ahh (ahh) 
Ahh (ahh) 
Um dia (um dia) 
Eu serei feliz 
Sonhando (sonhando) 
Assim.. 
 
Assim.. 
Oh! 
 
Ouça, eu lhe peço, 
O que eu quero dizer 
Esta canção que eu canto 
É só para você 
O amor compôs o tema 
E o poema vem de você 
Sinto que algum dia 
Esta canção que eu fiz 
Venha fazer o nosso 
Destino muito feliz! 
(BRAGUINHA, 1937) 
 

Inicialmente, a personagem fala com o telespectador, questionando se ele é 

capaz de guardar segredo, uma vez que ela abrirá o coração, exteriorizará o seu 

íntimo, o seu maior sonho. Essa proposta, comumente, é realizada a um amigo. O 

tom de intimidade entre personagem e telespectador é evidenciado durante toda a 

canção. Tanto que, Branca afirma que canta, exclusivamente, para quem a assiste, 

referindo-se a ele em terceira pessoa do singular, você, como em “Esta canção que 

eu canto/É só para você”, como se a canção fosse entoada somente para aquele 

telespectador que a está assistindo.  

Na literatura, os diálogos do narrador com o leitor já eram recorrentes, 

principalmente em obras machadianas30. Essa interação serve para emitir o ponto de 

                                                           
30Nas obras realistas machadianas, comumente, o narrador inclui o leitor em suas abordagens. 

Como em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o narrador menciona: “[...] Talvez espante ao 
leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade; advirto que a franqueza é a 
primeira virtude de um defunto [...]” (ASSIS, 2001, p. 70-71). Nesta passagem, o narrador-defunto ou 
o defunto-narrador interage, de forma natural, com o leitor, tornando pública as mazelas de sua 
personalidade, enquanto narrador-personagem. Mais recentemente, Guimarães Rosa também propõe 
diálogos, considerando a relação texto-leitor em suas obras modernistas. No conto “O espelho”, o 
narrador, inicialmente, menciona que “Se quer seguir-me, narro-lhe; não uma aventura, mas 
experiência que desencadeou uma série de reflexões sobre um determinado assunto” (ROSA. 1962, 
p. 1), dispondo de franqueza, como em Machado, ele esclarece ao leitor o que irá narrar para que o 
mesmo não tenha falsas expectativas quanto ao roteiro da obra.  
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vista do narrador, tecer comentários e observações relacionados, não propriamente a 

atuação dos personagens, mas sobre ele mesmo, o próprio narrador. É o momento 

em que o narrador, de certo modo, transforma-se em ser material, expõe suas 

individualidades, dúvidas, anseios, convicções pertinentes a qualquer mortal, 

dividindo-os com outrem, com o leitor. Provavelmente, seja o momento de fraqueza 

do narrador, em que ele se torna humano e mais próximo de quem fala/escreve ou 

canta, em relação ao musical de Branca de Neve.  

No filme, Branca convida aos telespectadores a realizarem seus sonhos e, como 

em um toque de mágica, para concretizá-los basta, somente, o eco da música, 

“Sonhando assim”, repetir, como consta nos versos entre parênteses, já citados 

anteriormente. Desse modo, ao juntarem-se as palavras que compõem o eco, forma-

se o seguinte contexto: “Um dia sonhando assim/aquele eu quero pra mim/ ahh, ahh, 

um dia sonhando”. A partir desses versos, o telespectador é convidado a fazer a 

segunda voz na canção, ou o eco, pela personagem. Essa não é uma mera 

participação ingênua de quem assiste. Na repetição dos versos, sutilmente incutem-

se ideias, percepções como a que o telespectador deve ser um sonhador e esperar, 

incansavelmente, os desejos acontecerem. Como em um ritual, o eco repetido várias 

vezes em várias décadas e em várias adaptações, consolida-se como ideias fixas, 

adotadas naturalmente pelas pessoas, como se suas fossem.  

Conforme Bourdieu (2002), ao se naturalizar algo em que se propõe adoção de 

valores discriminatórios, relacionados à submissão e inferioridade feminina, trata-se 

de violência simbólica, bem como silenciosa. Silvia Federici (2017, p. 29) chama esse 

processo de “estruturas ocultas de dominação e exploração”, referindo-se às 

categorias históricas aceitas, como o sistema capitalista e patriarcal. 

A audição e entoação de versos seriam formas de ação simbólica e oculta de 

dominação e exploração, pois repetem-se estereótipos relacionados à conduta 

feminina. Inegavelmente, a música distrai a quem a ouve e/ou canta, mas essa não é 

uma atividade ingênua, como já mencionado, uma vez que se naturaliza posturas 

próprias aos gêneros.  

Em “Aquele (aquele)/Com quem eu sonhei/Eu quero (eu quero) /Pra mim (pra 

mim)”, evidencia-se que a personagem realiza um convite para que se adentre no 

mundo dos sonhos, no conto de fadas, e esse não é feito para um sonhador, mas para 
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uma sonhadora. O “Aquele” é destinado a mulheres, ao encontro de seu companheiro, 

enfatizando-se a dualidade de gêneros.  

A personagem Branca, por meio da música, de suas ações, dos diálogos 

constantes na narrativa inspira as mulheres de gerações e gerações a esperarem um 

príncipe encantado, em atitude passiva. Como não afirmar, então, que a referida obra 

cinematográfica enfatiza os paradigmas da cultura heteronormativa e patriarcal?  

Branca, como modelo de mulher-anjo, ratifica o texto bíblico, Mateus 23:12, “E o 

que a si mesmo se exaltar será humilhado; e o que a si mesmo se humilhar será 

exaltado” (BULLINGER, 2020, s.p.). Relacionando essa passagem da Bíblia com a 

postura da personagem, denota-se que a mensagem direcionada à mulher é bem 

clara. Ela será capaz de suportar todas as formas de maus-tratos, em âmbito familiar 

e social e deverá aguentar, em atitude de submissão. No entanto, essa postura está 

mais relacionada à influência do patriarcado do que da própria religião, que se 

apropria disso para docilizar os corpos femininos. 

O suporte, neste mundo de privações, será o sonho, o elemento de fuga. Será 

exaltado quem muito sofre. Branca é um exemplo disso. Assim, mereceu concretizar 

seu sonho e, comumente, esta é a aspiração de muitas mulheres, o casamento com 

um homem que irá tratá-la como uma rainha.  

Em Branca de Neve e os sete anões (1937), a abertura da cena é realizada como 

na leitura de um livro, com a apresentação da capa da obra, intitulada Branca de Neve 

e os sete anões e, posteriormente, na primeira página, a narrativa principia-se com a 

expressão “era uma vez”. A partir dessa localização temporal, própria de contos de 

fadas, o telespectador prepara-se para aventurar-se em um mundo de sonhos e 

fantasia, bem como conflitos oriundos da vida real.  

Posteriormente a “era uma vez”, o enredo da história é apresentado pelo 

narrador, constante na primeira e segunda páginas do livro. Citam-se os personagens 

e o conflito gerador da narrativa, que é mencionado, logo na primeira página: “Era 

uma vez uma linda princesinha chamada Branca de Neve e sua vaidosa e malvada 

madrasta notou o dia que a beleza de Branca de Neve excederia a sua. Cobriu a 

princesinha de andrajos e obrigou-a trabalhar como criada” (BRANCA DE NEVE E 

OS SETE ANÕES, 1937, 1min37s). Nessa cena, denota-se uma analogia referente 

ao conto Cinderela, compilado por Perrault, em 1697. Ambas meninas, vestidas em 

trapos, tornam-se criadas de suas madrastas.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/23/12+
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No filme, após a narrativa do conflito inicial entre madrasta e enteada, inseriu-se 

a atuação de Branca. Vestindo remendos, limpa as calçadas do palácio de forma 

rudimentar, buscando água no poço. Já as obras literárias de GRIMM (2000, 2018), 

não mencionam a situação de a mãe-rainha e a madrasta-rainha tornarem Branca em 

sua serviçal, uma vez que a perseguição começa após o espelho profetizar que a 

rainha não era a mais bela do reino.  

Na sequência, o narrador segue a exposição do roteiro, mencionando a inserção 

do espelho na história. Na segunda página do livro apresentada no filme, ele cita que, 

todo dia, a rainha consultava o espelho mágico, para que sua vaidade fosse 

reafirmada, exclamando as mesmas palavras para evocá-lo: “- Mágico, espelho meu, 

quem é a mais bela do que eu?” (BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES, 1937, 5 

s.). O narrador finaliza sua participação no término da segunda página, mencionando 

que enquanto o espelho respondia “‘tu és a mais bela’, Branca de Neve ficou livre da 

inveja e da crueldade da rainha” (BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES, 1937, 8 

s.). A partir do final dessa narrativa, a cena começa com a atuação dos personagens, 

representando o que, por último, havia sido mencionado, a consulta diária da rainha 

ao espelho. 

Em um ritual de magia, empunhando as mãos para frente, a rainha invoca a 

aparição não do espelho, comum nas obras literárias de 1812 e 1819, mas do escravo 

do espelho, por meio destas palavras: “- Escravo do espelho mágico deixa o infinito 

espaço e vem pelas trevas, eu te convoco. Deixa-me ver tua face. Fala” (BRANCA DE 

NEVE E OS SETE ANÕES, 1937, 2min32s). Convém mencionar que o narrador do 

filme, na leitura das duas páginas iniciais do livro, não menciona a existência do 

escravo, somente o espelho mágico, que é de posse da rainha.  

Ao ordenar a aparição do escravo e ao especificar o caminho que ele usa, as 

trevas, a madrasta mostra-se praticante de rituais macabros. Esse é um exemplo de 

incitação de ódio ao diferente, ao desconhecido propagado pela mídia, disseminando 

o patriarcado. 

Confirmando seus poderes escusos, o espelho é tomado por labaredas 

amarelas e vermelhas. Aparente em uma máscara composta por cores diversas, o 

escravo denota traços masculinos, assim como a voz. Ao vê-lo, dentro do espelho, a 

rainha, com impetuosidade, então pergunta: “- Fala, mágico espelho meu, quem é 

mais bela do que eu?” (BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES, 1937, 2min57s). 
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Obedecendo a ordem da rainha, ele responde que é famosa a beleza dela, mas 

Branca é a mais bela.  

Enquanto a rainha consulta o servo do espelho, Branca esfrega o chão, cantando 

junto aos pássaros. Ao buscar água, em um poço, para prosseguir a faxina, aproveita 

o eco que o mesmo produz para o refrão da música que ela entoa. Pombas, pousadas 

nas bordas do poço, reproduzem o ritmo da cantiga.  

Inusitadamente, um príncipe em um cavalo branco, que passeava pelas 

redondezas, ouviu a melodia de Branca. Encantado pela voz que cantava os versos, 

resolve pular o muro do castelo e ir ao encontro de quem estava cantando. Ao vê-la, 

aproxima-se, sem ser percebido e chega a repetir parte do refrão da música junto à 

princesa, mas é notado. Ela assusta-se e refugia-se dentro do castelo, observando, 

pela janela, o cortejo do rapaz, que a ela canta, como em uma serenata. Em uma 

outra janela, a rainha a tudo assiste e, de forma contrariada, fecha a cortina. 

No filme, a aparição do príncipe, logo no início do enredo, bem como cantando, 

difere das obras literárias dos irmãos Grimm (2000, 2018). Nessas, ele só surge no 

final da história, quando a princesa está sendo velada, mas também de forma casual 

como na animação.  

A cena presenciada pela rainha foi o estopim para que ela tomasse uma atitude 

definitiva em relação à enteada. Para isso, ordena ao caçador que leve Branca para 

um lugar seguro na floresta, onde ela possa colher flores e, então a mate. Em 1812, 

após a ordem da rainha-mãe, a moça já surge na floresta em companhia do caçador. 

Em 1819, ele convida a garota para ver os animais da floresta. As três situações 

assemelham-se, Branca deveria ser morta pelo caçador, longe do castelo, junto à 

floresta. 

O personagem que protagoniza o caçador, no filme, diante da rainha, reluta para 

não matar “a linda princesa”, segundo ele. Levando-a para a floresta, ao empunhar a 

faca, ele ajoelha-se e pede perdão à Branca, contando que a rainha, por ser má, 

invejosa, é a mentora dessa ordem.  

Com ingenuidade próxima a de um anjo, a princesa sequer imaginava que a 

mandante do assassínio poderia ser a madrasta. Visivelmente tocado pela inocência, 

respeito e beleza da garota, o homem permite que ela se vá, repetindo, 

desesperadamente, inúmeras vezes os mesmos imperativos: “- Vá! Fuja, menina! 
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Esconda-se! Vá para bem longe! Vá! Fuja!” (BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES, 

1937, 2min57s).  

Talvez o caçador mostre-se perturbado em função de que a rainha afirmou que 

se ele não desse um fim em Branca, seria ele a morrer, além disso, o homem declara 

à garota que ninguém é capaz de vencer a astuta senhora. 

Nas duas obras literárias (1812, 1819) dos irmãos Grimm, o caçador não 

apresenta fala, apenas realiza a ordem da mãe e da madrasta de Branca. Os seus 

pensamentos são relatados por meio do narrador. Em ambas histórias, o algoz 

apieda-se da garota, diante de sua beleza e a deixa fugir, pois tem certeza de que os 

animais selvagens irão matá-la.  

Coincidentemente, o caçador decide entre a vida e a morte da garota nas três 

obras, incluindo-se o filme. Nos contos de GRIMM (2000, 2018), ele pensa em adiar 

o que seria inevitável ou, ainda, não deseja sujar as próprias mãos, pois as feras da 

floresta realizariam o trabalho. 

Em meio à floresta, a garota sente-se perdida, desamparada, com muito medo. 

Essa cena é constante nas três obras, mas, na animação, Branca é cercada por 

pequenos animais que a levam a um lugar seguro, após ela questioná-los para onde 

poderia ir. Entre caminhos íngremes, a princesa segue os animais, calçando sapatos 

de pequenos saltos, longo vestido com capa e tiara em seus cabelos. Jamais reclama 

durante o percurso, ainda que esteja usando sapatos desconfortáveis para andar na 

floresta; ao contrário, canta, alegremente, na companhia de pássaros, coelhos, 

esquilos, tartaruga, veados e outros bichinhos. Como isso, reforça-se a relação mulher 

e natureza. Branca é o ideal de feminino, ou seja, a identificação da mulher com a 

natureza, conforme já mencionado por Beauvoir (1970), Schmidt (2012), Ortner 

(1979).  

Ao aproximar-se da casa dos anões, encanta-se com ela, murmurando que 

parece casa de bonecas. Sempre na companhia de seus amiguinhos, adentra a casa, 

após muito chamar os possíveis moradores, sem nenhuma resposta. Estarrece-se ao 

observar tanta sujeira acumulada. Observa que há sete cadeirinhas na cozinha. Logo 

deduz que há sete crianças lá e fala: “- Acho que nunca varreram o chão. A mãe deles 

devia...talvez sejam órfãos” (BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES, 1937, 

17min01s). Com essa possível situação, compadece-se. 
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Branca relaciona a desorganização e a sujeira da casa dos anões à falta da mãe, 

de uma mulher que realize o trabalho incumbido a seu gênero. Beauvoir (1970) e 

Ortner (1979), mencionam que a responsabilidade única na criação dos filhos recai 

sempre na mãe. Como a mãe-natureza produz frutos e os ampara, alimentando-os e 

os confortando em seus galhos até ficarem maduros, conforme Beauvoir (1970). Além 

de refletir a imagem da mãe-terra em sua função biológica, destina-se à mulher a 

responsabilidade de sociabilizar os filhos, apresentar-lhes a cultura, conforme Ortner 

(1979). 

De acordo com a observação inicial de Branca, na animação, as supostas 

crianças vivem em uma casa suja porque elas devem ser órfãs. A partir dessa 

conclusão, infere-se a falta de possibilidades de atuação para a personagem feminina. 

Para a mulher não realizar os trabalhos domésticos, só se estiver morta. Não há a 

opção de ela estar cansada, não simpatizar com os afazeres de casa, acometer-se 

de doença, entre outros motivos que poderiam impedi-la de realizar tais atividades.  

Na fala de Branca não há menção alguma relacionada aos homens, ao pai, pelo 

contrário, ela se refere à “mãe que devia”, provavelmente ensinar-lhes a limpar, 

educá-los. Falso pressuposto de que ao pai não cabe o trabalho materno e 

educacional dos filhos. Não surpreendentemente, concepção ainda valorizada, tanto 

que, no meio educacional, geralmente, as mães de crianças e adolescentes são 

chamadas diante de uma infração, de uma situação desagradável cometidas pelos 

menores ou se eles estiverem doentes.  

Na sequência do filme, a garota tem uma brilhante ideia que divide com os 

animais ali presentes: “- Já sei, se nós (os animais e ela) limparmos a casa... Talvez, 

eu possa ficar aqui” (BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES, 1937, 17min12s). A 

partir dessa possibilidade, Branca e seus amigos realizam o trabalho ao mesmo tempo 

em que ela canta. No refrão da música, repete-se que, “com muita alegria é mais fácil 

trabalhar” (BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES, 1937, 17min37s). Ela ensina os 

animais a realizarem a limpeza da melhor forma possível e, ainda, chamando-os a 

atenção se não o fizeram bem.  

Órfã de mãe e pai. Expulsa do lar. Condenada à morte pela rainha. Os dramas 

familiares vividos por Branca não a impedem de cantar com alegria. A atitude da 

garota é sutil consolação para as mulheres que sofrem preconceitos, violência moral 

e/ou física, humilhações, enfim, danos relacionados à integridade humana. 
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Independente de situações contrárias que demarcam sua vida, a princesa ainda tem 

ânimo para trabalhar sem reclamações, com alegria. Afinal, precisa mostrar-se útil 

para hospedar-se na casa dos anões.  

O interessante é que, ao mudar-se de ambiente, a representação do trabalho 

doméstico assume diferente denotação. No castelo, a realização dessa tarefa por 

Branca parecia castigo imposto pela rainha. Já, na casa dos anões, ela mostra-se à 

vontade, denotando ludicidade, alegria. Essa mudança repentina de comportamento 

talvez se justifique por que os mineradores simbolizam a aliança com a natureza, 

assim como os animais. Consequentemente, Branca despertou seu instinto maternal 

em meio à natureza, sentiu-se feliz, em família. 

Nessas cenas, visivelmente incutem-se normas de comportamento, segundo a 

cultura patriarcal. A princesa realizava trabalho desumano, sendo serviçal da 

madrasta. De outro modo, junto aos anões, representa realização pessoal, tornando-

se prazeroso servi-los.  

Em 1812 e 1819, a casa dos anões estava muito limpa e arrumada, “dando gosto 

de ver” (GRIMM, 2000, p. 7-8). Na animação, há muita sujeira para todos os lados e 

muita desorganização. Após a faxina, devido à fuga e o trabalho doméstico, Branca 

deita em uma das camas dos anfitriões e, exausta, dorme.  

Em 1937, à noite, os mineiros retornam para casa e, ao encontrá-la limpa, roupa 

lavada e comida no fogo, surpreendem-se. Nas outras duas narrativas, os anões, 

extremamente organizados, perceberam a invasão em sua casa, pois viram que tudo 

não estava na ordem perfeita, conforme haviam deixado. 

Na sequência, eles encontraram Branca dormindo em uma de suas camas e se 

encantaram com a beleza da garota. Narrativa constante nas três obras. Nos dois 

contos, em análise, a garota explica o fato de sua mãe ou madrasta ensejar sua morte, 

por isso ela, ao embrenhar na floresta, encontrou a casa dos anões. No filme, ao vê-

la, os anões conversam entre si, como segue: 

 

Feliz: “- O que é isso?” 
Mestre: “- É uma moça”. 
Atchim: “- Ela é um bocado bonita.”  
Dengoso: “- Ela é belíssima. Parece até um anjo.” 
Zangado: “- Anjo? Ela é mulher e as mulheres são falsas, cheias de 
sortilégio.” 
Dengoso: “- O que é sortilégio?” 
Zangado: “- Não sei. Não interessa”  
(BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES, 1937, 35min02s).  
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No diálogo, observa-se que os anões são nominados, conforme a personalidade 

característica de cada um, parecendo mais adjetivações do que propriamente nomes 

de pessoas. Os pequenos anfitriões, apesar de apresentarem-se individualizados por 

receberem supostos nomes, ainda representam uma coletividade em que a somativa 

das sete nominalizações constituem um todo, a personalidade masculina.  

Por meio da fala de Zangado, comprova-se o quanto o falso mito, relacionado à 

mulher, está presente no imaginário ocidental. O referido anão não conhece a garota 

que se encontra em sua cama, mas já a julga, atribuindo a ela adjetivo que afirma 

pertencer às mulheres em geral.  

Como agravante, Zangado não sabe a significação de “sortilégio” e emprega o 

termo como complemento para “falsas”, adjetivo citado anteriormente, que tem 

sentido de não verdadeiras, enganadoras. Em “cheias de sortilégio”, Zangado observa 

que as mulheres agem maldosamente, apresentando muitas artimanhas. Além disso, 

os embustes femininos estão relacionadas à magia, feitiços, logo, ao referir-se às 

mulheres, ele atribui a todas as características de más e feiticeiras, generalizando a 

situação. 

Provavelmente, essas más qualidades herdadas pela mulher remontem à 

Antiguidade, em que Sibilas eram mulheres oraculares, curandeiras e, não raro, 

atendiam em partos. Sozinhas, abrigavam-se no coração da floresta. Como 

conhecedoras do uso medicinal de ervas, curavam doenças do corpo e da alma, 

associado a benzeduras. Por meio de rezas, ligavam-se à espiritualidade, causando 

temor ao povo, principalmente aos homens. 

Eram temidas devido aos seus poderes sobrenaturais, mas também odiadas. 

Não estavam sob a tutela masculina e nem se enquadravam em formalismos sociais, 

como casamento e filhos. Postura considerada indigna para a mulher da época. Tanto 

que, a partir do século XV, a Igreja liderou a caça às mulheres que, de alguma forma 

feriam os dogmas sociais, políticos ou religiosos instituídos pelo catolicismo. 

Consideradas bruxas pela Inquisição, sofriam o bater de “O Martelo das Feiticeiras” 

(2009), obra escrita por Jakob Sprenger e Heinrich Kramer em 1487, sendo que, a 

partir dela, regimentou-se, por meio de argumentos jurídicos e religiosos, uma série 

de perseguições às acusadas de praticar feitiçaria. Comumente, a perseguição 

findava em cenas cruéis, como a queima de mulheres condenadas, em fogueiras, 

expostas ao público.  
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Retomando o filme Branca de Neve e os sete anões (1937), quando Zangado 

menciona que as mulheres são “cheias de sortilégio”, referindo-se à Branca, ele 

exterioriza um de tantos falsos estereótipos relacionados à figura feminina, como a de 

feiticeira, propagadora de maldade por meio de tal prática.  

Em outra cena do filme, Zangado afirma que as mulheres são perigosas. Branca 

narra o que a levou até casa dos anões e o intento da madrasta. Em uníssono, os 

anões, demonstrando muito medo, concordam que a madrasta é má, dizendo: “- A 

madrasta...; - A rainha...; - É perigosa...; - Ela é uma feiticeira!” (BRANCA DE NEVE 

E OS SETE ANÕES, 1937, 1h23min11s). 

Novamente, enfatiza-se que a mulher que usa de magia é perigosa e má, além 

disso, os anões, que representam a coletividade masculina, mostram-se apavorados 

com a possibilidade de se depararem com a rainha. Percebe-se assim que, os homens 

não entendiam essa habilidade, talvez por isso o medo, bem como a reprovação de 

seu uso, considerando-o somente como prática do mal. 

Na sequência, os mineradores falam que a rainha, dada à bruxaria, já deveria 

saber onde Branca está. Dimensionando os poderes da madrasta de Branca, os 

homens observam a possibilidade de a rainha estar ali, junto a eles, pois, ela poderá 

tornar-se invisível. Valores excessivamente depreciativos ou opostos, angelicais, 

constituem a representatividade da imagem feminina. Falsas concepções que 

destoam da real figuração do feminino, mas se tornaram ideias comuns, naturalizadas 

e, que compõem o imaginário coletivo.  

Como personagem angelical, representante da mística feminina, Branca pede, 

humildemente, para ficar na casa dos anões, propondo tornar-se útil. Lavar, varrer, 

costurar e cozinhar, tarefas domésticas que a garota aceitou fazê-las, além de boas 

tortas e bons pudins. Devido às suas inúmeras habilidades, os sete anões permitiram 

hospedá-la. 

Conforme Beauvoir (1967), a menina é educada para representar o papel da 

própria mãe, agindo dessa forma com os homens em seu contexto familiar. Branca 

assim o fez, age como uma mãe com seus filhos, ensinando aos mineradores bons 

hábitos, como tomar banho, lavar as mãos antes das refeições e portarem-se, 

educadamente, quando estiverem à mesa. 

As cenas fílmicas, compostas para provocar o riso do telespectador, mostram 

que a rotina dos anões foi totalmente transformada com a chegada da princesa. Com 
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a relutância de Zangado em lavar-se, bem como a atitude de Branca, conferindo se 

as mãos de cada anão, realmente, estavam limpas, caso contrário, não degustariam 

a cheirosa refeição que ela preparou, denota a intensificação do discurso do modelo 

feminino, em que a mulher é vista, primariamente, como mãe. Não somente as falas 

dos personagens estabelecem relações desiguais de poder e responsabilidades entre 

homens e mulheres, mas também suas ações acentuam os limites do sistema binário.  

Conforme Moreno (1999, p. 32) 

 

as meninas têm liberdade para ser cozinheiras, cabeleireiras, fadas 
madrinhas, mães que limpam seus filhos, enfermeiras, etc., e os meninos são 
livres para ser índios, ladrões de gado, bandidos, policiais, “super-homens”, 
tigres ferozes ou qualquer outro elemento da fauna agressiva. 

 
As crianças são educadas para a aceitação da diferença, como se essa fosse 

condição natural de convívio em família e em sociedade, consequentemente, a divisão 

de papéis são, pretensamente, associados ao gênero.  

Para as meninas, a realização de suas atividades enquadram-se em ambiente 

doméstico ou se, fora dele, intensificam-se práticas maternas, com as funções de 

enfermeiras, cabeleireiras, professoras. Já, para os meninos, a atuação é oposta, 

bastante ampla. Dependendo da situação, ele pode escolher entre mocinho ou 

bandido, desde que seu lado instintivo, selvagem seja aguçado. De outro modo, a 

menina não tem direito de figurar como bruxa. O convencionalismo social prega 

moldes de princesa, quanto à subserviência, beleza, atitudes maternais.  

Não raro, durante a narrativa do filme, o personagem Zangado tecia comentários 

que sinalizam as múltiplas estratégias estruturadas pelo patriarcado, sendo uma 

delas, o ardiloso discurso construído em relação às diferenças sociais e culturais aos 

gêneros, como em “Oh, mulheres! Os feitiços dela já começaram. Estou avisando, se 

vocês cederem, ela toma conta de vocês” (BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES, 

1937, 43min17s). 

Mostrando-se resistente à prática dos hábitos de higiene, ensinados por Branca, 

a fala de Zangado representa o trabalho minucioso de construção das diferenças, o 

qual se mostra muito presente na vida cotidiana.O minerador teceu comentários não 

só a respeito de Branca, mas direcionado às mulheres em geral, quando afirma “Oh, 

mulheres! Os feitiços dela já começaram”, enfatizando que as mulheres são feiticeiras, 

logo, quem pratica magia são bruxas, assim, as mulheres são bruxas. 
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Zangado mostrando-se, ainda, conhecedor da “psique” feminina, avisa os 

demais anões para que não cedam aos apelos da garota, mostrem-se autoritários, 

assumam o molde prescrito ao papel masculino, agindo no controle e manutenção de 

padrões a serem seguidos. Caso contrário, Branca assumirá o comando da relação 

familiar e isso seria uma desmoralização para os mineradores.  

Na fala de Zangado, observa-se que o mecanismo de controle nas relações é de 

responsabilidade do homem. Essa é uma das verdades absolutas, solidificada pelos 

mecanismos sociais e determinada pela biologia, pela suposta fragilidade corpórea-

feminina. Inegavelmente, padrões de comportamento criam preconceitos e 

discriminações em nome do estabelecimento da ordem das coisas e de sua pretensa 

naturalização. 

No filme de 1937, os anões receberam nomes que correspondem às suas 

personalidades, tanto que Zangado, como era chamado um dos anões, determina seu 

nome, bem como, sua característica pessoal. No filme, as ações, a aparência facial e 

os dizeres desse anão comprovam o porquê de ele assim se chamar.  

Já nas obras literárias de GRIMM (2000, 2018), os anões não apresentam 

identidade própria, não são nominados individualmente. A voz dos mineradores é 

apresentada de forma breve e pela ordem de fala, como em “Então, o primeiro disse: 

“Quem é que se sentou na minha cadeirinha?” (GRIMM, 2018, p. 205). Em 1819, os 

dizeres dos anões coincidem, bem como a sequencialização da ordem da fala: 

“Sentaram-se à mesa, e, então, disse o primeiro: - Quem mexeu na minha cadeirinha? 

(GRIMM, 2000, p. 9). Como seres anônimos e representantes da coletividade 

masculina, o narrador apresenta a voz de todos como se uma só fosse: “Todos os 

anões vieram correndo, gritaram surpresos, foram logo buscar as lamparinas e 

ficaram olhando Branca de Neve. “Meu Deus! Meu Deus!”, exclamaram todos. “Como 

ela é bonita!”” (GRIMM, 2018, p.205). Os sete homens constituem as mesmas ações 

e uma única voz. Identifica-se, com isso, a concepção de que os gêneros estão 

condicionados a moldes que os identificam. O gênero masculino, representado pelos 

anões, adota uma única postura, as mesmas ideias e convicções, tanto que o narrador 

menciona a fala de todos ao mesmo tempo, generalizando a situação. De outro modo, 

seria difícil considerar que sete pessoas falassem um texto mais extenso com as 

mesmas palavras e com idêntico propósito, como nesta passagem: 

 
Os anões perguntaram-lhe: 
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- “Queres ficar conosco? Aqui não te faltará nada, só tens que cuidar da casa, 
fazer nossa comida, lavar e passar nossa roupa, coser, tecer nossas meias 
e manter tudo muito limpo e em ordem; mas, quando tiveres acabado o teu 
trabalho, será a nossa rainha” (GRIMM, 2000, p. 10). 

 
Por meio da fala coletiva dos anfitriões, propõe-se à Branca o desempenho de 

atividades domésticas, representativas de papéis sociais. Os mineradores mostraram-

se exigentes na proposição do trabalho, mencionando que se a garota “manter tudo 

muito limpo e em ordem”, nada lhe faltará. Mas, se ela não correspondesse às 

expectativas do trabalho proposto, seria privada de que? Nas cláusulas do contrato 

oral ficaram estabelecidas que a ela não faltaria nada se desempenhasse as 

inumeráveis tarefas domésticas com maestria.  

O contrato de trabalho entre Branca e os anões firmou-se a partir da divisão 

binária dos gêneros. Essa narrativa, assim como as de 1812 e 1819, permite ao leitor 

refletir sobre o natural e o construído. Por meio de uma animação direcionada ao 

público infantil, naturalizam-se ações que devem ser efetivadas por homens e por 

mulheres. Sutilmente, consolidam-se posturas sociais como se fossem características 

inatas aos gêneros. Nas palavras proferidas pelos anões, “quando tiveres acabado o 

teu trabalho, será a nossa rainha” (GRIMM, 2000, p. 10), observam-se que Branca 

seria bem tratada, se mostrar-se boa dona de casa e também mãe zelosa, uma vez 

que ensinou aos mineradores práticas de higiene. Não somente isso, como mãe 

zelosa, ainda contava histórias para entreter os anfitriões.  

No entanto, se ela não os esperasse com a comida pronta, como consta no conto 

de 1812: “Nós voltamos para casa à noite, então até lá a comida tem de estar pronta 

[...]” (GRIMM, p. 206), o que aconteceria? Branca seria considerada bruxa? Na 

disseminação de narrativas que consagram o mito feminino, não são permitidas à 

mulher falhas, ela deve enquadrar-se, perfeitamente, ao molde patriarcal, para que 

não seja considerada malfeitora.  

A composição da antagonista bruxa, configurou-se a partir da animação, em 

1937, pois as obras literárias de 1812 e 1819, não apresentam imagens referentes 

aos personagens. Na obra cinematográfica, a madrasta é retratada como uma bela 

mulher assim como a enteada, mas transformando-se em bruxa, assume aparência 

horrenda. Isso é possível por meio de rituais macabros.  

Quando contrariada em seus intentos, a rainha busca ajuda sobrenatural, 

assumindo outro aspecto físico. De túnica preta, revela rosto e mãos bastante 
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envelhecidos. Como ave de estimação, adota um corvo. Provavelmente, não por 

acaso, pois esse pássaro é associado à noite e à escuridão, à atmosfera oculta e 

mensageiro da morte, conforme evidenciado por Edgar Allan Poe, em O Corvo (2001). 

Observa-se que a referida obra foi publicada, originalmente, em 1845. Já Branca 

canta com rouxinóis coloridos, pombas brancas. Até mesmo os bichos, que se tornam 

acompanhantes das personagens femininas, auxiliam na caracterização das mesmas, 

denotando-se, por meio de pássaros-cantores ou gralhas, o estado da alma das 

referidas personagens.  

Na animação, as cenas focalizam a metamorfose da rainha, bem como o líquido 

que ingere, preparado com partes de bichos peçonhentos em um caldeirão. Após a 

ingestão da poção, o corpo belo da mulher se esvai, dando lugar a rugas, verrugas, 

deformidades que compõem a imagem da personagem bruxa. 

Enquanto a madrasta transformava-se em bruxa, Branca era só alegrias na casa 

dos anões. Após ser tratada como escrava pela rainha, a garota somente agradecia 

a Deus pelo amparo dos homenzinhos. À noite, de joelhos, rezava, rogando a Deus 

bênçãos para os anfitriões, que eram tão bons, assim considerados por ela. Em 

segundo plano, pensava em si, pedindo a realização de seus sonhos.  

Evidentemente que, além de boa dona de casa, mãe, a princesa deveria ser 

devota ao catolicismo, essa tríade acompanha o mito feminino. A mulher deveria 

aguardar com resignação as bênçãos divinas, mas os milagres só aconteceriam por 

merecimento. Essa é a postura de devotamento, apregoado pela Igreja. 

Branca somava todas as boas adjetivações em sua personalidade, por isso 

mereceu a realização de seu maior sonho, casar-se com o príncipe. De outro modo, 

seu desejo foi a razão de seu desfalecimento. Ao ser motivada pela bruxa a provar a 

maçã miraculosa, que concretizaria o mais íntimo dos desejos de quem a degustasse, 

segundo a velha senhora. Acreditando no que a mulher disse, a princesa, antes de 

saborear a fruta envenenada, fez seu pedido: “- Eu desejo, eu desejo... que ele me 

leve para seu castelo, onde viveremos felizes para sempre” (BRANCA DE NEVE E 

OS SETE ANÕES, 1937, 1h15min03s). 

Branca, provavelmente, tenha sido castigada ao morder o fruto proibido, 

analogia à Eva que, não somente provou, mas gostou do fruto da macieira e, ainda 

ofereceu a Adão para que, também, comesse da mesma fruta. Trecho constante no 

relato bíblico da criação do mundo, no livro do Gênesis. Com isso, infere-se que a 
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mulher jamais deve ceder às tentações, ou melhor, nem deve tê-las. A fêmea não é 

digna de desejos, pois esses suscitam castigos, como aconteceu com Eva e Branca. 

O sistema patriarcal associa concepções do catolicismo para incutir, na mente de 

homens e mulheres, posturas condizentes aos gêneros. 

Quanto ao envenenamento da maçã, considera-se mais um ato de violência 

praticado pela madrasta, pois a princesa já vinha sendo maltratada, servindo como 

escrava no castelo. A tirania praticada pelas mães às filhas ou, ainda, mulheres mais 

velhas em relação às mais novas é um dos temas discutidos por Beauvoir. 

A filósofa francesa menciona que a mãe responsabiliza a filha a realizar boa 

parte das funções domésticas, talvez por “comodidade, hostilidade ou sadismo” 

(BEAUVOIR, 1967, p. 27). Qualquer uma dessas três possibilidades que justificariam 

as atitudes da mãe, denota a falta de consideração e, provavelmente, a falta de amor 

de quem impõe à menina, desde cedo, a sua integração ao mundo adulto, privando-

a de usufruir a fase infantil. Para o imaginário coletivo, a extremada importância dada 

à questão de a menina saber fazer os trabalhos domésticos e executá-los bem, 

representa a afirmação de sua própria feminilidade. 

Não só por comodismo, hostilidade, sadismo, a menina pode ser castigada, 

também, pelo simples motivo de ser mulher, assim como a mãe, a madrasta. O 

pertencimento a esse gênero pode significar maldição, como o sofrido por Tirésias, 

personagem da Mitologia Grega. 

Segundo Arnobio Rocha (2013), Tirésias, já com idade para participar dos jogos 

iniciáticos, sobe o Monte Citerão. Quando chega ao topo, vê duas serpentes em pleno 

ato sexual. Ele as separa e, de forma impensada, mata a fêmea. Como castigo, 

imediatamente, foi transformado em mulher. Após sete anos de penúria na forma 

feminina, novamente, Tirésias sobe até o Citerão. Deparando-se com a mesma cena 

que o transformou em mulher, duas serpentes copulando. Mais uma vez, ele as 

separa, só que, desta vez, mata o macho. Magicamente, ele recupera a sua forma de 

homem. Ao agir imprudentemente, o personagem foi amaldiçoado, tornando-se 

mulher durante sete anos. De outro modo, ao deparar-se com cena semelhante a que 

o fez mulher, reparou seu erro, assim recebeu bênçãos, tornou-se homem novamente.  

Os binômios maldição e bênção referem-se aos gêneros mulher e homem, 

respectivamente. O pertencimento ao gênero feminino é uma maldição, segundo a 

mitologia, a Gênese. Já, o homem é um ser abençoado. Por meio de lendas, como a 
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de Tirésias, bem como no relato da criação do mundo, em contos disseminam-se 

concepções estereotipadas e falsas adjetivações em relação à mulher. Não somente 

por via oral e escrita, cultuam-se falsos mitos, mas também através da indústria 

cinematográfica. Branca de Neve e os sete anões (1937) é uma produção que 

dissemina a imagem da mulher sofrida, amaldiçoada, perseguida e que somente se 

sente feliz quando ao lado de um homem, servindo-o com suas forças e com amor. 

Convém mencionar que, nos contos dos irmãos Grimm (2000; 2018), houve duas 

tentativas que antecederam o envenenamento da princesa. Os finais dos contos em 

relação ao filme também diferem. Na animação de 1937, a bruxa, após envenenar 

Branca, é perseguida pelos anões. Ela sobe em um precipício para despistar os 

perseguidores, mas como chove muito, um raio atinge a rocha em que ela se encontra, 

assim a rainha-bruxa cai do penhasco e morre. Nos contos, ela vai até a festa de 

casamento da princesa e lá é obrigada a calçar sapatos em brasa e dançar até a 

morte.  

No filme de Walt Disney, a rainha morre antes de Branca despertar do sono 

mórbido. Na sequência da narrativa, a garota enfeitiçada, acorda ao receber um beijo 

do príncipe. Esse era o antídoto para o veneno. A partir do momento desse encontro, 

a maldição esvai-se com a magia do beijo.  

O príncipe coloca a moça em seu cavalo e, assim, seguem, cantando, por um 

curto trecho, em companhia dos animais da floresta e os anões. Branca despede-se 

de seus amigos e segue junto ao príncipe. A cena segue com estes dizeres “...and 

They lived happily ever after” (e eles viveram felizes para sempre) e um livro adornado 

em ouro, com a imagem de uma coroa fecha-se.  

Na garupa do cavalo, junto ao príncipe, a princesa deixa para trás as únicas 

ameaças presentes no mundo, multifacetadas na personificação da rainha. A 

protagonista trilha um novo caminho, muito antigo, na verdade, para a sociedade 

patriarcal. O casamento representa a pretensa certeza de que ela viverá feliz para 

sempre.  

No século XXI, as narrativas fílmicas apresentam intertexto, paródia, hibridismo. 

Há uma redimensão no papel dos personagens, bem como em seus perfis. Em Branca 

de Neve, a princesa não é mais tão ingênua como no conto de Grimm. Aprende a lutar 

utilizando armas e salva o príncipe de um feitiço lançado pela rainha. Os anões são 

os ladrões da floresta ou, não são mais mencionados, pois gnomos substituíram seus 
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papéis. A madrasta busca um marido jovem e rico. Quando o encontra, não esconde 

suas intenções. O espelho, como elemento característico desse conto, apresenta-se 

sob nova configuração, compondo uma sala em que rituais narcisistas são praticados, 

aparecendo como objeto de teletransporte para a madrasta ou como um portal, em 

meio a um lago, onde o caminho levará ao verdadeiro espelho mágico.  

Além disso, elementos característicos de outras histórias compõem Branca de 

Neve, como o gênio mágico que não surge de uma lâmpada, mas de um lago 

congelado. A torre em que Rapunzel foi presa, agora é exílio de Branca. Como 

exemplo de narrativas híbridas, serão apresentadas duas obras cinematográficas.  

O segundo filme a ser analisado é Branca de Neve: a mais bela de todas (Snow 

White: The Fairest of Them All) ou somente Snow White (2001). É uma adaptação do 

conto Branca de Neve, dos irmãos Grimm (2018). A direção desse filme esteve a 

cargo de Caroline Thompson, o roteiro de Julie Hickson e a trilha sonora foi composta 

por Michael Convertino e Robert Muzingo. Sua produção foi um trabalho em parceria 

entre três países, Alemanha, Canadá e Estados Unidos, sendo que a gravação esteve 

a cargo do estúdio Hallmark Entertainment. 

A primeira exibição foi em 28 de outubro de 2001, na Austrália, bem como em 

cinemas da Europa e Médio Oriente. Em março de 2002, estreou nos Estados 

Unidos, pela ABC, integrando a sessão O Maravilhoso Mundo da Disney. Com 93 

minutos de duração, classifica-se nos gêneros drama e fantasia. Os cartazes de 

exibição nos Estados Unidos e no Brasil seguem:  
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Imagem 6: Snow White: cartaz de exibição do filme nos Estados Unidos 

 
Fonte: SNOW WHITE: THE FAIREST OF THEM ALL.Wikipedia, 2020. 
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Imagem 7: Snow White: propaganda do filme no Brasil 

 
Fonte: BRANCA DE NEVE – 2001 SNOW WHITE (2001). Sonar Entertainment, 2020. 

 

Como fato comum, na busca de imagens do filme Branca de Neve, a publicidade 

divulga a princesa em detrimento de a madrasta e a bruxa. O mesmo acontece no 

enredo dos contos. Fato constante e visível nos cartazes de exibição dos filmes. Em 

1937 e 2001, a bruxa nem sempre aparece, mas quando isso acontece, mostra-se de 

expressão insignificante relacionada à protagonista. 

No primeiro anúncio de exibição do filme Branca de Neve e os sete anões, nos 

Estados Unidos, em 1937, somente a imagem dos anões divulga a sua estreia, os 

demais personagens não foram representados. No cartaz brasileiro, a bruxa é um 

pequeno detalhe diante dos personagens Branca, príncipe e anões.  
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Em 2001, no primeiro cartaz de apresentação do filme, exibição para os Estados 

Unidos, não há a presença da bruxa, mostra-se a princesa, seguida de o príncipe e, 

posteriormente, a rainha. Embaixo, junto às bordas do anúncio, os sete anões estão 

expostos, bem como a imagem de elementos que povoam o conto, como o castelo, a 

floresta e a maçã. Já, no segundo anúncio, que promove a obra de 2001, no Brasil, 

somente a protagonista representa o elenco do filme.  

De outro modo, a imagem da personagem bruxa deveria mostrar-se destacada 

nos cartazes de divulgação da obra cinematográfica, uma vez que Branca demonstra, 

de modo efetivo, seu lado altruísta, por meio das ações da personagem antagonista. 

Devido à atuação da bruxa/madrasta é que a princesa torna-se “mulher de verdade”. 

Diante de sua retirada involuntária do castelo, no convívio com os anões, bem como 

perante aos golpes inferidos contra sua vida atentados pela rainha. Assim, a 

antagonista apresenta extrema importância para a construção do caráter da 

protagonista e para o enredo do filme.  

Quanto à narrativa do filme de 2001, denotam-se algumas mudanças em relação 

à de 1937, bem como os contos de 2000 e 2018. A história começa com a atuação de 

Josephine, futura mãe de Branca. Ela cultiva lindas rosas vermelhas que crescem 

junto às janelas de sua casa. Ao fechar uma delas, espeta o dedo em um espinho da 

referida planta. O sangue flui de seu dedo, pingando em flores de macieira que forram 

o chão de seu jardim. Isso a faz pensar em como seria a menina a qual está gestando: 

“imaginem uma criança com lábios vermelhos...nascendo e, de cabelos negros, pele 

radiante como a flor de macieira caídas ao chão, como a neve” (SNOW WHITE, 2001, 

1min56s). 

O seu desejo se concretiza, nasce uma linda menina, embalada nos ombros do 

pai, que externava sua felicidade, sorrindo muito, acompanhado de Josephine que, 

mostrava-se envolta em sangue devido ao parto recente. Nessa cena, a família 

nuclear é apresentada, mas momentos breves de alegria são sucedidos pela morte 

da mãe. 

 A mãe da bebê não costura, como nos contos de 1812 e 1819, e sim cultiva 

rosas. Assim como a costura, o cuidado de flores é atividade apropriada às mulheres, 

conforme valores patriarcais. Josephine e John, seu marido, são um casal de 

camponeses que residem em uma pequena casa no campo.  
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Eles não compõem a família real como nos contos de 2000 e 2018 e no filme de 

1937. Observando-se que, neste último, a madrasta da garota era uma rainha, mas o 

pai não é mencionado na animação, bem como não há referência à mãe de Branca, 

simplesmente, consta a informação de que a menina é órfã. 

No filme de 2001, John, após enterrar a esposa, segue rumo indeterminado com 

a filha em seus braços. No caminho, enfrenta uma tempestade de neve que os 

avassala e o faz sucumbir junto a um lago congelado. Nesse momento, o camponês 

pede perdão à falecida esposa ao ter falhado, não conseguindo mais prosseguir. Em 

meio a lamentos, uma lágrima de dor verte de seus olhos, caindo sob o lago. Com 

isso, é liberada uma criatura verde, que havia sido aprisionada devido a sua aliança 

com as trevas. Inusitadamente, a mesma lágrima que denotou desespero, tornou-se 

motivo de salvação, não somente ao suposto gênio, mas, principalmente, à filha, que 

chorava de fome e, ao próprio camponês que, em pouco tempo, morreria congelado.  

Como agradecimento, a criatura conceder-lhe-ia três desejos. Analogia a 

“Aladdin e a lâmpada maravilhosa”? Conto presente na obra Mil e uma Noites (1704), 

do orientalista francês Antoine Galland, em que a protagonista Sherazade escapou 

da morte devido às suas histórias, ao contá-las noite após noite para o rei, em mil e 

uma noites.  

No filme, o pai, sofrendo ao presenciar o choro da filha, pede leite para que ela 

se sacie, como primeiro desejo. O gênio concede-o e questiona sobre o que mais ele 

precisa. John pede a sua esposa de volta, a sua amada rainha. O ser mágico observa 

que não pode reviver os mortos, mas pode dar-lhe uma rainha e um reino para que 

ele viva em companhia dela. Como em “Aladdin e a lâmpada maravilhosa”, os três 

desejos do camponês foram atendidos. 

Simultaneamente ao pedido de John, os desejos tomam forma. Ele vê-se 

sentado ao trono, segurando a filha ao colo, cercado de súditos. Não entende o porquê 

de ali estar. Protesta. Não lembra de haver se tornado rei em algum momento. Do 

mesmo modo, os empregados não compreendem a estranha atitude de John. 

Na sequência da narrativa, em uma casa de aspecto miserável, adentra o gênio. 

Lá, encontra-se a irmã da criatura verde. Mulher jovem, mas mal cuidada, vestida com 

andrajos, apresenta verrugas e cicatrizes na pele. Atarefada, utilizando-se de um 

facão para cortar carne de caça, assusta-se com a chegada do irmão, uma vez que 

fora condenado a viver no gelo devido ao seu pacto com as trevas. 
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Elspeth é como se chama a irmã do gênio. Assim como o irmão, apresenta 

poderes mágicos, transformando em pedra os gnomos que invadem sua 

propriedade.Um dos gnomos, dentre os sete que se apresentam na narrativa, foi 

petrificado pela feiticeira, enfeitando assim, o jardim de Elspeth, juntamente com 

outros tantos. 

No jardim de Elspeth, há ralas flores, mas inumeráveis seres petrificados 

enfeitam-no. Nessa passagem, alude-se à mitologia grega, com a personagem 

Medusa, filha de Fórcis e Ceto. Evidentemente que, Elspeth não apresenta serpentes 

ao invés de cabelos, nem presas de bronze e asas de ouro. Como suposta bruxa, 

Elspeth pode se deslocar de um lugar a outro, sem necessidade de asas e, as presas 

são visíveis em suas unhas encardidas e afiadas.  

Dentre os sete anões, seis são homens, mas há um de estatura normal e uma 

mulher-anã. Eles também possuem habilidades sobrenaturais e representam as 

forças da natureza, como ciclones, nevascas. Vestem-se com as cores do arco-íris e, 

juntos, formam-no, deslocando-se de lugar. Os sete denominam-se como os dias da 

semana. Segunda-feira usa vermelho; Terça – laranja; Quarta – amarelo (homem-

gnomo de estatura normal); Quinta – verde (a mulher-gnomo); Sexta – azul celeste; 

Sábado – azul escuro e Domingo veste roxo. 

Para cumprir o último desejo de John, a criatura verde transforma Elspeth em 

uma bela jovem e lhe dá um espelho mágico para que ela possa admirar-se. 

Amargurada e descrente das alegrias da vida, ela não acredita no milagre acontecido 

e demonstra resistência ao encarar-se ao espelho. Denotando expressão de intensa 

dor, pedia ao irmão que não a atormentasse. Pela insistência dele, a mulher vê-se 

refletir majestosa e questiona:  

 
- “Esta sou eu?” 
 - “Sim, é você” – o gênio responde. 
 - “Esta sou eu! Como vou agradecer?” 
 - “Não precisa, só seja feliz” – disse o irmão  
(SNOW WHITE, 2001, 13min59s).  
 

Elspeth se torna rainha e madrasta de Branca de Neve, no entanto, para 

conquistar o coração de John, o gênio a conduz em um ritual de magia. O irmão 

ordena que ela quebre o espelho mágico que ele havia lhe presenteado. A mulher 

reluta, mas acaba o quebrando. Apesar de o espelho ter-se estilhaçado, ainda sobrou 

um pedaço intacto do mesmo, sendo que esse será objeto para magias praticadas 
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pela rainha. Simultaneamente a essa ação, acontece, no reino, uma chuva dos cacos 

de vidro do espelho e um fragmento cai dentro do olho e, outro, no coração de John.  

Com o feitiço, Elspeth torna-se esposa de John e rainha, mas essa condição não 

a faz feliz. Para confirmar, dia após dia, a supremacia de sua beleza, ela possui uma 

sala de espelhos. Elspeth teme pela perda da beleza, pois já viveu como segregada 

da sociedade, punida pela própria aparência e pelos poderes sobrenaturais que 

apresenta.  

Dezesseis anos depois, Branca se torna uma bela garota e muito amável no trato 

com os camponeses do reino. As atitudes da princesa irritam a rainha que a repreende 

constantemente. O pai presencia as cenas de desagrado de Elspeth em relação à 

enteada, mas nada faz, torna-se inerte diante às situações que envolvem as mulheres 

de sua família. 

No jardim do castelo, estão os gnomos petrificados pela rainha. Um deles, 

Domingo (dentre os sete gnomos já citados), Branca o torna ouvinte de suas 

confidências, supondo que, na condição que se encontra, não poderia ouvi-la. Nessa 

cena, percebe-se a solidão da garota, uma vez que ela, sem afinidade com a madrasta 

e com pai ausente, não tem com quem conversar. 

Enquanto conversa com o amigo de pedra, fere o dedo em um espinho de 

roseira, assim como a mãe que não chegou a conhecer. Nisso, surge, na entrada do 

castelo, um príncipe, montado em um cavalo branco e oferece-lhe um lenço. O 

segundo casal romântico inicia sua história na narrativa, uma vez que o primeiro fez-

se com Elspeth e John.  

Branca e Alfred trocam olhares no jardim, já a rainha realiza suas sessões diárias 

de narcisismo. Tranca-se em uma sala de espelhos e questiona: “- Espelho, espelho 

mágico, quem é a mais bela de todas?” A sua imagem é refletida neles, seguida da 

resposta: “É você, é você, é você!” (SNOW WHITE, 2001, 25min22s). 

Em um de seus rituais de louvação própria, o marido invade a sala, reclamando 

sua ausência e, aproximando-se dela, tenta beijá-la, mas recebe uma bofetada, o que 

faz com que o pedaço de espelho, que estava em seu olho, saia. Ele mostra a Elspeth, 

em suas mãos, o fragmento que caiu de seu olho; ela percebendo do que se tratava, 

dissimula, afirmando que aquilo era poeira.  

No entanto, a partir desse momento, parte do feitiço destinado a John estava 

desfeito. O outro pedaço de espelho alojado em seu coração, a própria rainha resolveu 
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retirá-lo. Aproveitando que ele estava dormindo, arrancou-lhe, dizendo: “Não me 

importo como você me vê. Não quero seu coração em uma bandeja de ouro. A minha 

coroa você não poderá mais tirar. Eu não quero mais estar em seu coração” (SNOW 

WHITE, 2001, 29min33s). De posse do caco de espelho em suas mãos, guardou-o 

em um bolso de seu vestido. 

Quanto à relação da rainha com a enteada não era baseada em afeição, muito 

menos afinidade, como já mencionado, mas tornou-se mais áspera com a chegada 

do príncipe, Alfred, uma vez que a madrasta de Branca não admite que o rapaz não 

a corteje e prefira a enteada. No filme de 1937, ocorre situação semelhante, em que 

o príncipe pula o muro do castelo para conferir quem canta uma belíssima música e 

vê-se apaixonado pela moça que a entoa, no entanto, a rainha diante de uma janela, 

a tudo assiste e, a referida cena romântica a instiga a consultar o escravo do espelho. 

Ele, então, confirma o que os ouvidos da rainha recusavam ouvir. Branca era a mais 

bela de todas as mulheres do reino.  

Em Snow White (2001), após várias investidas da rainha em relação ao príncipe, 

inclusive tentando colocar na bebida dele o pedaço de espelho enfeitiçado, retirado 

do coração de John, configuraram-se tentativas sem sucesso. De outro modo, o 

fragmento de espelho destinado ao jovem príncipe atingiu outro homem, Hector, um 

servo do castelo, que se tornou um fiel apaixonado da madrasta de Branca.  

Diante de tantas recusas do príncipe, a rainha apalpa o próprio rosto para ver se 

continua a mesma, sem rugas, verrugas, cicatrizes. Em situações de desagrado, 

Elspeth repete esses gestos, temendo retomar o aspecto primeiro, o de bruxa. Para 

ela, que, anteriormente, jamais conseguia confrontar-se com o espelho, vivendo 

marginalizada, escondida em um recanto da floresta, devido à aparência e aos 

poderes anormais, agora, valoriza de maneira extremada a condição imposta pela 

sociedade patriarcal, a beleza. 

A sala de espelhos, desse modo, serve para a reafirmação desse quesito, 

considerado básico para a estética e sobrevivência feminina naquela época, uma vez 

que o filme foi lançado em 2001, mas apresenta tempo remoto, característico em era 

uma vez. Cotidianamente, a madrasta repete as mesmas palavras para invocar o 

espelho, em um ritual incansável, objetivando-se ouvir sempre igual resposta, como 

na passagem que segue: “– Espelho, espelho mágico quem é a mais bela de todas?” 

(SNOW WHITE, 2001, 29min53s). 
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Dá-lhe muito prazer ouvir a resposta já esperada. Em gargalhadas, a rainha 

solicita que o espelho repita que é ela a mais bela de todas incessantemente. Nas 

obras analisadas, anteriormente, não há a insistência da rainha em ouvir inúmeras 

vezes e, de forma sucessiva, o seu triunfo em beleza, do mesmo modo, nenhuma 

aborda que a rainha apresentava-se com aspecto de bruxa, antes de se casar com o 

rei.  

Em Snow White (2001), observa-se outra diferença em relação às obras 

analisadas de Branca de Neve, dos irmãos Grimm, como o fato de que o príncipe e a 

princesa conhecem-se antes de ela acordar do estado mórbido. Ele hospeda-se no 

castelo do pai e da madrasta dela e, inclusive, o jovem casal conversa no jardim, sem 

a companhia de terceiros. Como já mencionado, em Branca de Neve e os sete anões 

(1937), Branca e o príncipe também se conhecem antes de ela ingerir a maçã 

envenenada e cair em sono profundo. O encontro foi de forma breve, mas mostrou-

se intenso, tanto que se apaixonaram. Em 1937, a garota fugiu da companhia do 

moço, indo abrigar-se dentro do castelo. Mas não furtou-se de vê-lo pela janela e, 

posteriormente, prostrou-se na sacada para acompanhar a presença dele, com certa 

distância.  

No filme de 2001, Branca e o príncipe discorrem junto ao jardim do palácio. Ela 

deixa transparecer que há desavença em seu relacionamento com a madrasta, bem 

como expressa o que pensa, mas isso se deu diante do desabafo do príncipe. Ele 

exclama o quanto considera a princesa linda. Ela, com voz firme, diz que não é linda, 

mas a rainha o é, seguindo da exposição: “- O que quer dizer linda? Eu odeio isso, 

linda. O exterior de uma pessoa tem alguma coisa a ver com ser humano ou ter 

respeito ou ter cuidado com os outros? Não. Ser gentil ou generoso. Não. Ser amável, 

afetuoso, honesto, inteligente?” (SNOW WHITE, 2001, 37min15s).  

Observa-se que Branca considera a rainha bela, bem como odeia essa 

caracterização, talvez por que a referência de mulher bonita seja a rainha e, a garota, 

convivendo com a madrasta, conheça a personalidade da algoz. Branca argumenta, 

ainda, que o exterior da pessoa não representa o quão humana ela possa ser.  

Nessa passagem, denota-se que a protagonista não é ingênua, no sentido de 

não tecer julgamentos relacionados à madrasta. Ela reconhece a beleza de Elspeth, 

mas salienta que esse quesito não se atrela a virtudes, pelo contrário, para ela, o 

importante são as boas ações, sobretudo, em relação ao outro.  
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Na sequência do diálogo, Alfred pede que Branca pare de falar e ela questiona, 

o porquê se ela nem o conhece. Em obras anteriores (2018 e 2000), a princesa e o 

príncipe conhecem-se ao acordarem do sono supostamente eterno, da garota. Na 

narrativa audiovisual de 1937, a rápida aparição do príncipe no pátio do castelo, já foi 

o bastante para a princesa conhecê-lo. 

De forma poética, com o cenário envolto em rosas, Alfred convida Branca para 

olhar seu coração assim como ele a vê no seu, insinuando que ambos já se conhecem 

e se amam. Quando o esperado beijo iria acontecer, Hector, o servo apaixonado da 

rainha, chama Branca, dizendo que os pais dela querem falar-lhe e que ela deve 

acompanhá-lo. Então, a princesa assim o faz, segue o servo da família, mas, no 

caminho, ela questiona para onde eles estavam indo, o trajeto em que eles estavam 

não era para o castelo. Ironicamente, ele menciona que irão olhar as armadilhas, pois 

a rainha deseja coelho no desjejum. 

Como defensora e amiga dos animais, Branca ri, dizendo que se encontrar 

algum coelho na armadilha, irá soltá-lo. Ao se aproximarem delas, a garota corre e 

liberta um coelho, no momento em que Hector aponta uma faca para matá-la. Ela vê 

e não entende a atitude do empregado, perguntando o porquê, ele somente declara 

que foi ordem da rainha.  

Em todas as obras analisadas, literárias e cinematográficas, a princesa 

acompanha o servo, caçador ou empregado em lugares inusitados e nem sequer 

desconfia das intenções do referido homem. Quando ele movimenta a faca, em 

direção a ela, é que a mesma se dá conta de que algo está errado. A faca é o 

instrumento que o homem utilizaria para matá-la, da mesma forma também seria 

usada nas outras narrativas.  

Na obra cinematográfica de 2001, ao mesmo tempo que a princesa não 

desconfia das atitudes do servo, não confia nas ações da rainha. Fato observado a 

partir da conversa que teve com o príncipe. Dentre os falsos estereótipos 

disseminados nos contos de fadas, associa-se a confiança a personagens masculinos 

e a desconfiança incide de mulher para mulher no contexto familiar.  

Na sequência da narrativa do filme (2001), o servo menciona que a rainha quer 

o coração da garota e ordena que ela corra para a floresta. Nas obras literárias de 

GRIMM (2000; 2018), a rainha exige que o caçador traga o pulmão e o fígado da 

princesa. Nos filmes, deseja o coração de Branca.  
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Como nas demais obras, em Snow White (2001), Branca embrenha floresta a 

dentro. Grita ao imaginar que os galhos de árvores a aprisionam e ouve vozes 

ecoarem: “Nós vamos te pegar” (SNOW WHITE, 2001, 42min30s). Pela manhã, a 

menina joga-se ao chão, exausta de tanto correr. 

No castelo, a rainha recebe o coração tão esperado e ela mesma leva até a 

cozinha para que os empregados o preparem. Nesta história, assim como as outras 

analisadas, ela é enganada pelo servo, uma vez que ele entregou-lhe o coração de 

um veado. No almoço, a rainha degusta, com muito prazer, o suposto coração de 

Branca e convida o rei para que saboreie o delicioso prato junto a ela.  

John agradece, pois está preocupado com o sumiço da filha e do príncipe, seu 

hóspede. Elspeth ironiza, quando questionada se sabe sobre o desaparecimento de 

ambos, dizendo que os dois passarinhos devem ter voado para algum lugar. De outro 

modo, a fuga de Branca não está relacionada ao príncipe. Quando Hector veio buscar 

a garota porque os pais a chamavam, a rainha foi até o jardim insinuar-se para o 

príncipe. Enquanto ele esperava o retorno da princesa, a madrasta o abordou, 

dizendo: “Oh, não é um grande urso mau e eu estou tão indefesa, pobre de mim!” 

(SNOW WHITE, 2001, 40min05s). Como o moço a repeliu, foi transformado em um 

urso. Provavelmente, Elspeth já planejava torná-lo nesse animal, se seu objetivo não 

fosse alcançado.  

O príncipe não só a rejeitou como também saiu correndo do local, temendo que 

algo ruim estivesse acontecendo com Branca. Para alcançá-lo e lançar seu feitiço, 

Elspeth utilizou-se de um pedaço maior de seu espelho, que o manuseia como um 

bumerangue, jogando para onde determinar e o mesmo sempre retorna para suas 

mãos. Com o intuito de ressuscitar um pássaro alado de pedra que enfeitava seu 

jardim, a rainha joga o espelho. Junto ao pássaro, estava Domingo, que também é 

ressuscitado. O gnomo, voltando à vida, ruma para a floresta. 

O interesse da rainha em relação ao jovem príncipe, denota a sua insegurança 

quanto à beleza, de modo compreensível, uma vez que ela já apresentou outra 

aparência. Ao não ser admirada por ele e, pelo contrário, vê-lo suspirar por Branca, 

poderia representar o fim de suas aquisições, a aparência física e o posto de rainha 

daquele povoado. 

Na floresta, Branca encontra a casa dos anões casualmente ou é levada pelos 

animais que lá vivem, cena apresentada nas obras revisitadas. Já, em 2001, sucede-
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se de forma cômica. O gnomo Quarta-feira estava realizando suas necessidades 

fisiológicas, atrás de uma moita, enquanto Branca encontra um cavalo, supostamente 

sem dono, que se abaixa para que ela o monte. Ela assim o faz e o animal a conduz 

pela floresta, sem destino certo. Convém mencionar que o animal pertencia ao gnomo 

Quarta-feira. 

Enquanto isso, no castelo, quando o rei intenciona sair à procura da filha, retorna 

ao castelo e entra na sala dos espelhos. Inicialmente, a porta dessa peça tranca-se. 

Em seguida, ele aproxima-se de um dos espelhos e é puxado para dentro do mesmo, 

onde fica aprisionado. Provavelmente, ele teria entrado nesta sala, considerando que 

era o único lugar que ainda não havia procurado o casal desaparecido, pois era de 

entrada exclusiva da rainha. Como já não estava mais enfeitiçado, observava as 

investidas da rainha em relação ao príncipe, desse modo, poderia ponderar que ela 

estivesse por trás do sumiço dos jovens. 

Logo após o rei ser aprisionado pelo espelho, a rainha entra na sala e o vê, 

ignorando-lhe. Age como se o acontecido já fosse premeditado por ela e deve ter sido. 

Ele a xinga e ela zomba da impotência dele diante dos fatos. Visivelmente feliz, a 

rainha menciona retirar-se dali, antes, como de costume, consulta o espelho mágico, 

mas desta vez, não questiona quem é a mais bela de todas, mas a mais bela do 

palácio.  

A imagem de Branca é refletida para fora dos espelhos, repetindo: “Sou eu, sou, 

sou!” (SNOW WHITE, 2001, 49min02s). Elspeth, como se fosse apunhalada, grita, 

histericamente, com o espelho, afirmando que Branca está morta. O rei tudo assiste, 

chorando copiosamente. Em vingança, a rainha joga a parte que sobrou de seu 

espelho mágico, que persegue aquele que não realizou as suas devidas ordens, matar 

Branca. O espelho-bumerangue persegue Hector e o mata. Novamente nas mãos da 

rainha, ela ordena que o objeto mágico localize e vigie Branca.  

O espelho, como uma ave revoando no céu, encontra Branca que, junto ao 

cavalo, haviam parado em uma clareira da floresta para ambos descansarem. Como 

um urso aproximou-se deles, ela decide montar o cavalo e fugir, no entanto, o que ela 

nem desconfiava é que o animal era Alfred, tentando protegê-la.  

Como o espelho refletiu a localização da garota, a rainha entra dentro dele e 

chega ao local em que Branca havia parado para descansar, mas lá já não se encontra 

mais, somente o urso, que se irrita com a presença da bela mulher. Como vingança, 
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devido ao desencontro, ela torna minúsculo o animal, aprisionando-o em uma bola de 

cristal.  

O primeiro intento da rainha em findar, ela mesma, com a vida da enteada, não 

teve sucesso. Então, a segunda possibilidade surge. Branca, após fugir do urso, e, 

ainda caminhando pela floresta, sem rumo definido, anda lado a lado, junto ao cavalo 

e observa uma fita lilás de cetim, em um galho de árvore. Logo a pega, rodopia aos 

ventos com o tecido nas mãos, considerando-o lindo. Em seguida, resolve atá-lo em 

sua cintura. Banhado em magia, o suposto cinto a sufoca, apertando, 

involuntariamente, sua cintura, de forma que ela não consegue respirar e desmaia. 

Desfalecida, ao chão, seu rosto é tocado pelos sapatos de Elspeth, que 

menciona: “Como sempre digo, se quer que as coisas saiam direito, faça você mesma” 

(SNOW WHITE, 2001, 55min24s). Posteriormente à fala, sua imagem se desfaz em 

pequenos fragmentos negros que entram no espelho e somem daquele lugar. 

Já à noite, empunhando lampiões, os gnomos retornam do trabalho e encontram 

Branca desfalecida ao chão na floresta. Logo, um de cada vez, fala: “- O que é isso?; 

- Quem é ela?; - Vamos nos esconder?” (SNOW WHITE, 2001, 55min25s), 

rapidamente e, sem pensar muito, os gnomos saem um para cada lado, procurando 

um refúgio. 

No entanto, o inusitado acontece. Domingo, considerado por Branca como o 

único amigo e que a ouvia, aparece e desfaz o laço da cintura da garota. Com isso, 

ela retoma a vida. Com enorme susto, ao presenciar seu amigo, em outrora de pedra, 

falando com ela e com vida, Branca desmaia novamente, vindo a acordar quando já 

se encontra na caverna dos gnomos. O curioso, em Domingo, é que somente metade 

dele recebeu vida, a outra metade continuou petrificada, tendo ele, então, dificuldade 

para locomover-se, apoiando-se em um galho que lhe servia de bengala. 

Nas obras literárias analisadas e na animação de Walt Disney de 1937, a 

princesa invade a casa dos referidos homens. Neste filme (2001), Branca é levada 

pelos gnomos para a caverna deles, lugar escondido por arbustos que encobrem a 

porta de acesso. Na casa dos gnomos, a princesa demonstra medo ao vê-los e pede 

a eles que não a machuquem. Domingo, o mais sábio entre os homens, pondera, 

afirmando: “- Algumas coisas nunca mudam. Acalme-se, está segura aqui, princesa” 

(SNOW WHITE, 2001, 57min23s). 
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A afirmação de Domingo é fato incontestável. Realmente, falsos estereótipos 

condicionam a simples presença masculina como sinônimo de proteção para a figura 

feminina, por mais que a garota os temesse inicialmente, mas isso se deve ao fato de 

que ela estava na companhia de desconhecidos. De outro modo, Branca estaria, 

supostamente, segura junto aos gnomos, uma vez que, em sua maioria, representam 

homens, ainda que tenha uma gnomo-mulher entre eles. Na sequência do filme, 

Domingo apresenta cada um dos dias da semana, como são chamados os gnomos e 

suas devidas caracterizações, conforme segue: 

 
- Segunda-feira, justo como ele só. 
Terça-feira é muito generoso. 
Quarta-feira, só sabe reclamar. 
Quinta-feira, é muito desligado. 
Sexta-feira, é amável e afetuoso.  
Sábado, trabalha muito para viver e Domingo, a seu dispor  
(SNOW WHITE, 2001, 58min43s).  
 

As adjetivações citadas por Domingo (justo, generoso, amável, afetuoso e 

trabalhador) evidenciam a composição do caráter da figura masculina como ser 

idealizado. Essa imagem é difundida na obra cinematográfica, bem como constante 

no culto do imaginário coletivo. De outro modo, o homem apresenta uma característica 

destoante dentre as demais, reclama muito. Isso é um detalhe, que jamais afetaria o 

altruísmo de seu caráter, diante de tantas boas qualidades que predominam na 

personalidade masculina.  

Dentre o grupo representativo da coletividade masculina, há uma única mulher, 

a gnomo Quinta-feira. Do mesmo modo que os gnomos, ela poderia simbolizar a 

personalidade feminina, mas, conforme a apresentação de Domingo, Quinta-feira não 

recebeu adjetivação semelhante à dos homens, pelo contrário, foi caracterizada como 

muito desligada.  

Desse modo, percebe-se que a caracterização de Quinta-feira é bastante 

preconceituosa, embasada no senso comum, ditado por concepções patriarcais. De 

longa data, perpetua-se a composição da personalidade feminina com descrições que 

desvalorizam sua capacidade intelectual, física e moral. Como se a mulher estivesse 

alheia ao mundo e se encontrasse em um faz-de-conta, no mundo da lua 

constantemente. Em condição inferior à criança que necessita de fantasia, de 

ludicidade para adequar-se, de forma gradativa, ao mundo real. No entanto, Quinta-

feira já é adulta, como se justificaria, então, de ela mostrar-se alienada ao que 
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acontece? Não raro, sendo chamada a atenção por Domingo, denota-se a autoridade 

masculina definida como pai ou irmão mais velho na constituição familiar da gnomo.  

Com a inclusão de uma gnomo entre os anões, o filme (2001) trouxe uma falsa 

perspectiva de que poderia se tratar de uma suposta igualdade de gêneros. A atuação 

da personagem Quinta-feira, bem como a definição de sua personalidade por 

Domingo, em nada contribuíram para desmistificar a imagem consolidada pela cultura 

patriarcal. Pelo contrário, auxiliaram no culto da mística feminina. Quinta-feira, muito 

simpática e alheia ao seu contexto, tornou-se uma personagem engraçada, ensejando 

ao riso. Por meio da infantilização do papel feminino, inculcam-se valores, adotados 

como representativos do perfil da mulher.  

Após Domingo realizar as devidas apresentações, Branca, denotando atitude 

pueril, menciona que nasceu em um domingo. O fiel confidente da garota sorri e afirma 

que sabe, acrescentando que acompanhou sua vida, suas lágrimas e que a conhece 

muito bem. Para alegrá-la, os novos amigos formam o arco-íris e se teletransportam, 

aparecendo em outra parte do quarto, onde se encontra a garota. Com o intuito de 

retornar ao castelo, Branca questiona-lhes se podem ir para qualquer lugar, em forma 

de arco-íris e, mais, se ela vestisse uma de suas roupas, uma de suas cores, poderia 

deslocar-se no lugar de um deles. Eles afirmam que ela poderia viajar no espaço, mas 

questionam o desejo da garota em voltar ao palácio novamente. Ela, como 

protagonista-heroína, afirma que seu pai, o príncipe e os gnomos petrificados 

precisam dela para os afastar da rainha.  

Enquanto discutem como chegar até o castelo, ouvindo resmungos contrários 

de Quarta-feira, que considera essa ideia estúpida, a rainha consulta o espelho. 

Surpreendida com a resposta negativa em relação à superioridade de sua beleza, 

joga-o longe e prepara seu golpe final. Na presença do marido, retido dentro do 

espelho, com uma maçã em suas mãos, a rainha prepara um feitiço, dizendo a ele: “- 

A maçã, o pecado original. Esta aqui é muito, muito bonita, não acha? Sedutora como 

o garoto, exatamente como o garoto. Só que a maçã tem duas cores. De um lado, 

branca como a neve e, de outro, vermelho como sangue”. (SNOW WHITE, 2001, 

1h07min40s). 

Elspeth retoma a Gênese, referindo-se ao pecado original, em que Eva seduziu 

Adão por meio dessa fruta proibida. Semelhante situação, a rainha insinua que 

acontecerá com Branca, uma vez que a maçã apresenta as cores ensejadas pela mãe 
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da garota. Josephine, quando grávida, desejou que a criança tivesse lábios vermelhos 

e pele radiante como flor de macieira, como a neve.  

Demonstrando certeza de que a princesa desfrutará da maçã, a antagonista tece 

comparações entre o alimento e o príncipe, ambos sedutores, mas do lado vermelho, 

sedutor da fruta, está o veneno. Do lado branco como a neve, a maçã apresenta-se 

em sua essência, pura, assim como a natureza de Branca.  

Utilizando-se do espelho, a rainha transforma-se em Josephine e, conduzindo 

uma cesta de maçãs, sai ao encontro da enteada. Nas obras anteriores, literárias e o 

filme de 1937, a morte é a única menção referente à mãe da garota, objetivando situar 

a orfandade da menina, inclusive, nem o nome da genitora é citado.  

A falsa Josephine parte em direção à caverna dos gnomos e, em rumo oposto, 

eles organizam-se para ir ao castelo. Do lado de fora da casa, esculpida entre rochas, 

os anfitriões despedem-se de Branca. Domingo, aproximando-se da garota, afirma e, 

posteriormente, adverte: “- Nós vamos voltar com seu pai e o príncipe. Não abra a 

porta para ninguém. Agora, vá para dentro. Tenha cuidado!” (SNOW WHITE, 2001, 

1h06min10s). 

A concepção de que a mulher está segura, de todo e qualquer mal, em âmbito 

doméstico, cultua-se nas obras de Branca de Neve. A advertência dos anões ou 

gnomos para que a princesa não deixe ninguém entrar, enquanto eles se fazem 

ausentes, verifica-se em todas as obras, anteriores analisadas. Em 1812: “- Cuidado 

com a rainha e não deixe ninguém entrar” (GRIMM, 2018, p.206). Em 1819, “- Toma 

cuidado com a tua madrasta; não tardará a saber onde estás, por isso, durante nossa 

ausência, não deixes entrar ninguém aqui” (GRIMM, 2000, p.11). Em 1937, “- Não 

abra a porta para ninguém e tome cuidado” (SNOW WHITE, 1937, 1h03min34s).  

Nessas narrativas, a figura de uma única mulher, a rainha, abarca todos os 

males do mundo. Não há possibilidade alguma de existir qualquer outra forma de 

violência contra Branca e as mulheres que ela representa. Como feiticeira, mulher de 

mais idade, vaidosa, a madrasta é caracterizada como símbolo de maldade. Junto à 

palavra “madrasta”, constroem-se discursos a partir de falsos estereótipos, 

sistematizados e repetidos constantemente, com base no empirismo do senso 

comum.  

De outro modo, em 2001, a cena de os gnomos irem, em forma de arco-íris, até 

o castelo e procurarem resgatar o príncipe e o pai de Branca é uma adaptação 
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bastante diferenciada, em relação às outras já analisadas. Em GRIMM (2000; 2018), 

os anões demonstram muito medo em se defrontar com a rainha, mas mesmo assim 

mostram-se protetores da garota. 

Na animação de 1937, apesar de os pequenos homens temerem a rainha, 

quando perceberam que ela havia, supostamente, matado Branca, perseguiram-na 

até um precipício, onde um raio atingiu a pedra em que a antagonista se encontrava, 

fazendo com que a mesma sucumbisse desfalecida ao chão.  

Em 2001, após a advertência do gnomo Domingo, Branca entra na caverna, mas 

antes avisa-lhes que a madrasta não tem piedade de ninguém. Desse modo, percebe-

se, mais uma vez, que a garota não é tão ingênua como o enredo do filme busca 

mostrar ao público. Característica já vista antes, quando do encontro dela com o 

príncipe no jardim, uma vez que a princesa afirmou que bela era a rainha, mostrando-

se incomodada com o caráter da madrasta. Além disso, Branca pondera, 

argumentando para Alfred o que realmente considera beleza.  

Após Branca despedir-se dos gnomos, na sequência do filme de 2001, ela dirige-

se ao interior da caverna, sendo a porta da mesma trancada pelo lado de fora, com 

uma espécie de chave encantada, e coberta com arbustos pelos pequenos homens. 

No entanto, o que eles não imaginavam é que estavam sendo vigiados. Fixado em 

um tronco de árvore, junto à casa dos gnomos, estava o espelho-bumerangue da 

rainha. 

Desse modo, quando os pequenos chegam ao jardim do castelo, Elspeth já sabia 

que eles para lá iriam. Aproveitando a ausência deles, a falsa mãe dirige-se para a 

caverna dos gnomos. Chegando lá, ela não consegue entrar, uma vez que a porta 

encantada abrirá somente com o toque das mãos dos anões.  

Como transporte, usando o espelho mágico, a madrasta, novamente, retorna ao 

castelo. Rapta Segunda-feira e o leva até a caverna para que abra a passagem da 

caverna e ele assim o faz. Posteriormente, Elspeth o transforma em pedra. Branca 

não nota a entrada da mulher no recinto, atarefada com os afazeres domésticos, mas, 

quando percebe sua presença, assusta-se. Com o falso pretexto de que os gnomos 

lhe pediram para que ela passasse lá para verificar se Branca estava bem, além disso 

com o intuito de levar-lhe uma maçã, pois os pequenos lembraram que ela não tinha 

nada o que comer em casa e eles só voltariam à noite. 
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Conforme a advertência de Domingo, a garota observa que não poderia deixar 

ninguém entrar. Josephine menciona que Branca não a deixou, ela que entrou na 

caverna de seus supostos amigos. Nas obras anteriores, a madrasta disfarçada entra 

na casa dos anões, somente após o convite da filha ou enteada. 

Na sequência do filme de 2001, a rainha convida Branca a experimentar a maçã, 

pois a fruta fará com que ela nunca mais se sinta cansada, com fome e sozinha. A 

garota, não duvidando de que uma simples fruta poderia conceber tais milagres, nem 

ao menos das intenções de quem a ofereceu, morde a maçã e cai desfalecida ao 

chão. 

Com o sumiço de Segunda-feira, os gnomos voltaram para a caverna a pé, pois 

não tinham como completar o arco-íris para se teletransportarem. Quando chegaram 

em casa, depararam-se com a triste cena. Branca em sono profundo. Com uma 

espécie de máquina do tempo, os gnomos fizeram nevar e colocaram a princesa em 

um caixão de gelo. Ao lado, guarnecendo-o, o príncipe, ainda em forma de animal. 

Domingo já havia quebrado a bola de vidro em que o rapaz estava aprisionado, assim, 

ele voltou ao tamanho normal, mas ainda continuava enfeitiçado, com aparência de 

urso.  

Como feiticeira, a rainha não realizou encantamentos ou maldades a outros 

personagens além de Branca nas demais narrativas já analisadas. Neste filme (2001), 

o âmbito de atuação de Elspeth ampliou-se consideravelmente. Utilizando o espelho 

como instrumento, ela enfeitiçou John; assassinou Hector, o seu servo; tentou 

encantar o príncipe Alfred para que o mesmo se apaixonasse por ela, mas, como não 

conseguiu, transformou-o em urso, além de tornar Segunda-feira em pedra e, em ação 

contrária, atribuindo vida a um pássaro alado que estava junto aos canteiros floridos 

do castelo. Convém salientar que o uso da magia não é uma habilidade nova para 

Elspeth, pois a personagem já a praticava antes de se tornar rainha, tanto que, no 

modesto jardim da casa miserável que morava, havia muitos gnomos petrificados.  

Posteriormente ao envenenamento da enteada, a rainha sente-se feliz ao afastar 

de seu caminho o maior obstáculo que considera em sua vida. Ainda vislumbrando a 

aparência de Josephine, realiza o seu ritual diário com o espelho em suas mãos. No 

entanto, ela nem termina de realizar o questionamento e a imagem da enteada 

aparece, repetindo “Sou eu, sou eu”. Em um momento de fúria, a rainha esbraveja 

contra a garota e, ao intentar entrar no espelho para retornar a sua forma de rainha, 
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surpreende-se mais ainda, torna-se a verdadeira Elspeth, antes de o irmão 

transformá-la em uma linda mulher.  

Apavora-se, grita e vê o irmão à sua frente, questionando-lhe o porquê de o 

objeto mágico não mais funcionar. Ele, como irmão mais velho ou como um pai, 

tentando punir uma criança que agiu de forma errada, acaricia o rosto da irmã e, 

afetuosamente, ouve-lhe implorar, de joelhos: “- Eu quero eu de volta. Linda! Eu 

preciso da minha beleza de volta” (SNOW WHITE, 2001, 1h20min). 

Com expressão inalterada diante ao desespero da irmã e também ajoelhado, o 

gênio explica, como se a uma criança estivesse falando, o porquê de puni-la: “- Minha 

irmã, eu lhe dei uma vida que qualquer um gostaria de ter, mas...” (SNOW WHITE, 

2001, 1h20min04s). Sua fala é entrecortada por Elspeth, que repete o “mas” dito pelo 

gênio, ainda sem demonstrar entendimento de que estava sendo castigada, 

retomando a sua real aparência.  

Elspeth não soube desfrutar da premiação que lhe foi concedida. Casamento, 

filha e título de rainha, essa é a vida sonhada pelas mulheres, segundo o gênio, mas, 

ao inserir-se à sociedade, após anos de abandono e marginalização, ela não deu valor 

à ascensão social que o irmão havia lhe proporcionado. Nem ao menos, mostrou-se 

feliz, pois tais condições são garantias de felicidade para a mulher, conforme a 

concepção social. 

Beauvoir (1967, p. 167) menciona que, para as mulheres, “[...] o casamento é o 

único meio de se integrarem na coletividade e, se ficam solteiras, tornam-se 

socialmente resíduos”. Elspeth sentia-se e via-se desta forma, como “sobra”, tanto 

que, nem ao menos, conseguia visualizar-se ao espelho. Ela negava a sua própria 

imagem, não aceitando a aparência física. Condição essa, necessária para incitar um 

relacionamento e integrar-se no convívio em sociedade.  

Conforme Beauvoir, o casamento é condição necessária para a constituição da 

identidade feminina. Caso contrário, se a mulher não contraísse matrimônio, seria o 

mesmo que se tornar inútil diante do papel já determinado para sua atuação. Com o 

casamento, o “destino natural” para a mulher, as provações a que seria submetida 

não findariam, uma vez que, se ela mostrar-se estéril, sofreria desprezo e abandono, 

conforme as sanções patriarcais. A perpetuação da espécie e a manutenção do lar 

são funções inseparáveis à natureza feminina, conforme o imaginário coletivo.  
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Deste modo, a reafirmação da mulher não termina após casar-se e ter filhos. A 

sua labuta é diária, como a praticada pela rainha em reafirmar-se ao espelho, a fim 

de corresponder às determinações impostas ao falso mito, o de mulher de verdade. 

De acordo com Beauvoir (1967, p. 169), “[...] toda existência humana é transcendência 

e imanência a um tempo: para se ultrapassar é forçoso que se mantenha, para se 

lançar no futuro cumpre-lhe integrar o passado e comunicando-se com outrem deve 

confirmar-se em si mesma”.  

Apesar das mudanças ocasionadas pela evolução humana, a sociedade cultua 

antigas estruturas e valores, sendo o casamento um deles. Essa instituição ainda se 

mantém devido ao passado que se perpetua por meio de engrenagens que funcionam 

pela disseminação de discursos representativos de poder. Desse modo, o casamento 

e a maternidade são consideradas atribuições inatas da fêmea, aprisionando-a a uma 

lógica androcêntrica, em que a inferioriza devido a tais condições, legitimando a voz 

de dominação masculina. 

De outro modo, a representação social feminina não está fadada ao culto 

opressivo de supressão da própria identidade, uma vez que se pode utilizar os 

mesmos mecanismos que sustentam o poder como ferramentas para liberação, para 

a transcendência da mulher. As bases sólidas para a política de igualdade entre os 

gêneros poderá consolidar-se e de forma efetiva, quando homens e mulheres 

dialogarem sobre a mesma concepção, a de que ambos apresentam constituição 

biológica diferente, mas isso não os desvaloriza, pelo contrário, torna-os singulares 

em sua constituição física.  

Retomando a cena do filme, em que o irmão segue o julgamento das ações de 

Elspeth em relação à enteada. Ele, prestes a proferir seu veredicto, continua sua 

exposição: “- Veja o que você fez, ela não era nenhuma ameaça até você pensar que 

ela fosse – e abraça a irmã, carinhosamente – a inveja é uma brasa que vem acesa 

do inferno” (SNOW WHITE, 2001, 1h21min04s). Entre lágrimas, ela o ouve, 

implorando a sua bela aparência novamente. Sem piedade, o homem segue o 

sermão, questionando-lhe sobre a aparência de rainha: “- Que bem ela lhe fez? Não 

estava satisfeita com ela, estava?” (SNOW WHITE, 2001, 1h21min14s).  

Ao ser-lhe presenteada com a beleza, Elspeth casou-se com o rei. De outro 

modo, se ela fosse apresentada ao rei, como realmente era em sua forma física, 

provavelmente, não despertaria o olhar de nenhum homem, muito menos do rei, uma 
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vez que o quesito beleza faz-se necessário à aparência feminina, segundo os valores 

cultuados pela sociedade.  

A existência da sala dos espelhos e o espelho mágico confirmam a sua 

insegurança, pois temia tornar-se a bruxa como de outrora. Desse modo, considera-

se natural em ter-se tornado vaidosa, pois, anteriormente, ela não conseguia nem 

sequer olhar-se ao espelho, pois não se enquadrava dentro dos padrões 

estabelecidos para a estética da mulher.  

Com incontido desespero, ela responde-lhe, realizando promessas se reaver a 

beleza: “- Estava, estava, devolve ela para mim que eu nunca mais vou querer mais 

nada, nunca, – ela fala, observando-se ao espelho e, ainda, de joelhos – me devolve 

minha beleza” (SNOW WHITE, 2001, 1h21min20s).  

Ele, levantando-se do chão, profere a sentença, afirmando que não pode ajudá-

la e se dirige à porta. A irmã, também ergue-se e, em um impulso violento, tenta 

acertar o espelho nele, que se esquiva e o objeto bate na parede do quarto, 

esfacelando-se em inumeráveis partículas. Junto aos pedaços do espelho, as 

feitiçarias praticadas por Elspeth também dissipam-se. Alfred, Segunda-feira e os 

gnomos do jardim retomam a forma física anterior; Branca acorda; John liberta-se do 

cárcere dos espelhos.  

Nova chance ao gênio foi concebida, após ressurgir por meio das lágrimas de 

John. Essa possibilidade à irmã não lhe é permitida. Evidentemente que Elspeth 

cometeu atos insanos, mas será que ele, aliado às trevas e aprisionado em um lago 

congelado, também não os praticou? Às bruxas não cabe perdão, independente de 

época. 

Inicialmente, Elspeth transgride os moldes patriarcais. Vivia sozinha em seu 

casebre. Para sobreviver e defender-se diante da violência do tempo de “era uma 

vez”, em que a justiça fazia-se com as próprias mãos, ela praticava magia. Em pedra, 

transformava os invasores de suas terras, os gnomos. De outro modo, se assim não 

agisse, o que poderia acontecer com ela? Essa reflexão instiga duas outras, ou seja, 

por que os anões invadiram suas terras? Será que o fizeram por que sabiam que ela 

vivia só? Mas, quem assiste a obra cinematográfica, provavelmente, penaliza-se com 

os pequenos petrificados, acusando a mulher de extrema perversidade. 

Pelo aspecto miserável e maus cuidados pessoais de Elspeth, observa-se o 

quão o mundo é cruel para a mulher que luta, cotidianamente, para manter-se viva 
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em uma sociedade patriarcal, em que os falsos estereótipos tornam-se regras 

normatizadas e aceitas como conduta natural pela sociedade. Consequentemente, 

para a personagem, que transgrediu o molde social sob vários aspectos (solteira, 

longe do padrão de beleza ideal, vivendo sozinha, na floresta, e dotada de magia), o 

título de bruxa é-lhe pertinente, de acordo com o imaginário coletivo.  

Todos os quesitos, já mencionados, somam para a composição da personagem 

bruxa, mas o que incomoda a sociedade machista é a mulher apresentar poderes 

sobrenaturais, causa-lhe medo e incompreensão diante ao sinistro. No entanto, deve 

ressaltar-se que, do mesmo modo que à Elspeth, a prática da magia é comum a outros 

personagens também, como os gnomos e ao gênio, além disso, todos eles 

apresentavam aspectos físicos não cultuados como, esteticamente, belos.  

Conforme Beauvoir (1967, p. 33), “a feiúra associa-se cruelmente à maldade, e, 

quando as desgraças desabam sobre as feias, não se sabe muito bem, se são seus 

crimes ou sua feiúra que o destino pune”. No entanto, a denominação de bruxa coube 

somente à Elspeth e, provavelmente, o destino a tenha punido por ela ser mulher e 

pela prática de maldades. Nessa situação, a questão de gênero tornou-se fator 

preponderante para que a personagem feminina recebe menção pejorativa.  

Como bruxa, a personagem é punida cruelmente, fato constante nas obras 

literárias e cinematográficas de 1937 e 2001. No filme de 2001, seu castigo principia 

com a perda da beleza. O irmão pratica a justiça, retirando o que havia lhe dado. 

Elspeth assume a forma física anterior, no entanto, bastante envelhecida, uma vez 

que os sinais do tempo representam os anos vividos como rainha. Posteriormente, 

outros homens agem, também, como juízes, aplicando seus vereditos. Os gnomos do 

jardim do castelo, agora com vida, matam-na sem piedade, os mesmos que invadiram 

sua casa na floresta, intencionando sabe-se o quê.  

O irmão, representando a autoridade familiar e cumprindo a prática naturalizada 

pelo senso comum, após a aplicação de seu juízo final em relação a sua tutelada, à 

irmã, retorna ao lago de onde havia surgido. Branca acompanha Alfred, ambos 

cavalgam em um cavalo branco pela estrada cortada entre a floresta. Do castelo, o 

pai abana para o casal, como se abençoando a recente união, mas que, 

supostamente, fará Branca feliz para sempre.  

A próxima obra cinematográfica revisitada é Mirror, mirror (2012), a terceira e 

última que será analisada, antes de abordar-se a telessérie Once Upon a Time (2011), 
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o corpus selecionado que instigou a referida pesquisa. Evidentemente que, as obras 

literárias e os filmes foram também escolhidos, visando observar o contexto familiar 

sobretudo da personagem bruxa/rainha, enquanto esposa e madrasta no conto 

Branca de Neve, dos irmãos Grimm e as adaptações a partir dessa obra literária. As 

análises das obras, já mencionadas, fazem-se necessárias para que se observe a 

figuração da personagem Regina, na referida telessérie, em que se revisitará o mito 

feminino como preceito de felicidade.  

Produzido nos Estados Unidos, Mirror, mirror apresenta 106 minutos e classifica-

se como comédia e fantasia. As cenas retratam excentricidade e opulência no visual, 

características próprias do trabalho de Tarsem Singh, o diretor do filme. Como 

roteiristas, apresenta Jason Keller e Melisa Wallacké, que adaptaram a obra Branca 

de Neve (1812), dos Irmãos Grimm (2018). Como produtores, conta com Bernie 

Goldmann, Brett Ratner e Ryan Kavanaugh.  

Em 30 de março de 2012, Mirror, mirror estreou nos Estados Unidos. Em 06 de 

abril do mesmo ano, o referido filme teve sua primeira apresentação no Brasil, sendo 

intitulado de Espelho, espelho meu, conforme cartazes de exibição nos Estados 

Unidos e no Brasil:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://filmow.com/jason-keller-a231011/
https://filmow.com/melisa-wallack-a144248/
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Imagem 8: Cartaz de exibição nos Estados Unidos 

 
Fonte: RAFFAFUST (2013). 
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Imagem 9: Cartaz de exibição no Brasil 

 
Fonte: ESPELHO, ESPELHO MEU (2012).  

 

Como na animação de 1937 e no filme de 2001, nos cartazes de exibição do 

filme de 2012, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o destaque é atribuído à 

personagem Branca de Neve, apresentando-se à frente em relação aos demais 

personagens. Salienta-se, ainda mais, a importância dada à protagonista do filme no 
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cartaz dos Estados Unidos. A atriz Lily Collins está à frente, entre os anões. A rainha 

e o príncipe estão ao fundo da imagem. Todos se vestem de tom escuro, o que torna 

saliente o azul celeste, cor do vestido usado pela protagonista. A atriz veterana Julia 

Roberts atua como a sarcástica e debochada personagem rainha má, denominada 

como Clementianna no filme.  

O elenco é composto ainda por Sean Bean, o rei; Armie Hammer, o príncipe 

Andrew Alcott; Mare Winningham, a confeiteira Margaret; Michael Lerner, o Barão; 

Nathan Lane, Brighton – pajem da rainha; Robert Emms, Renbock – amigo do 

príncipe; Danny Woodburn, o anão Professor; Jordan Prentice, o anão Napoleão; 

Mark Povinelli, o anão Tampinha; Martin Klebba, o anão Açougueiro; Ronald Lee 

Clark, o anão Risadinha; Danny Woodburn, o anão Will Grimm; Joe Gnoffo, o anão 

Rango e Sebastian Saraceno, o anão Lobo, segundo o site Terra Entretenimento, 

2016.  

Em Mirror, mirror (2012), a narradora da história é a própria rainha, tanto que 

Clementianna menciona “(...) só para deixar claro, esta é minha história. Não dela 

(referindo-se à Branca de Neve)” (MIRROR, MIRROR, 2012, 02min16s), o que difere 

das demais obras analisadas, em que há um narrador que não se insere na história, 

somente a apresenta e, posteriormente, dá espaço para a exposição de cenas, como 

na animação (1937) e no filme (2001). Já nas obras literárias, o narrador também não 

participa da história, mas tece sutis comentários sobre os pensamentos dos 

personagens e, entrecorta a narrativa, em breves espaços, para a fala dos 

personagens. De início, percebe-se que Mirror, mirror busca mostrar uma nova 

abordagem para a personagem rainha, uma vez que ela fará, provavelmente, a sua 

biografia.  

Esse fato não se constitui, não somente nessa como nas outras obras 

analisadas. Comumente, a história é narrada para enaltecer-se a mulher jovem, 

ingênua, submissa e com personalidade altruísta, desse modo, o enredo desvela a 

mulher ideal e é construído sob essa perspectiva.  

Como há lição de moral constante nas fábulas, nessa narrativa de Branca de 

Neve também há, uma vez que a história é constituída sob a concepção do modelo 

de mulher a ser seguido. Por outro lado, mostra-se, de forma clara, o que a sociedade 

patriarcal não admite em uma mulher. Para isso, dualismos semânticos são critérios 

seletivos para a figuração do feminino, tais como: jovem/madura, infantil/adulta, 
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ingênua/astuta, simples/vaidosa, moça/mulher, moral/imoral entre inúmeros outros. 

Conforme esses itens de classificação, Clementianna não lhes corresponde, 

assumindo assim, o papel de antagonista e, consequentemente, o que narrará não 

será a sua história, mas a de Branca de Neve, como assim conclui no final do filme.  

Schmidt (2012) refere-se a respeito dos binômios semânticos, os quais não 

somente separam as mulheres em dois tipos, mas também são usados para diferir 

homens e mulheres na sociedade patriarcal. Necessário se faz observar que há, além 

da partição homem/mulher, que já é um binômio, semantismos conceituais que 

separam mulheres ideais de mulheres imperfeitas ou mulheres irreais de mulheres 

reais, respectivamente.  

Ao contrário do que se preceitua, mulheres irreais são as Brancas, personagens 

construídas para parecerem seres angelicais. Mulheres reais são as rainhas, bruxas 

que são personagens mais próximas da constituição humana, que apresentam 

mazelas no caráter e são susceptíveis a falhas em suas ações. No entanto, a 

sociedade patriarcal apregoa o contrário, exige-se que a figura feminina enquadre-se 

no perfil angelical, desconsiderando-se outra possibilidade.  

De outro modo, espera-se que, pelo menos, em uma obra cinematográfica 

contemporânea, ainda que em releitura de Branca de Neve, escrito original 

pertencente ao século XIX, desvincule-se a imagem da mulher associada ao mito 

feminino, destinada ao casamento e à maternidade. Com esse intuito, retorna-se à 

análise do filme Mirror, Mirror (2012).  

Na introdução do filme, a expressão “era uma vez” anuncia o passado remoto e 

o princípio da narrativa, acompanhada pela animação de bonecos. A apresentação 

inicial dos fatos, que incitarão o conflito, nada diferem em relação às demais obras 

analisadas: a constituição familiar, o nascimento de Branca e a morte da mãe ao dar 

à luz a ela, as características físicas da menina (pele branca como a neve e o cabelo 

escuro como a noite), até mesmo a procura do rei por uma nova esposa.  

Por outro lado, a narradora, além de enaltecer-se em adjetivações pessoais, tece 

comentários durante a narrativa, como em relação ao nome atribuído à menina. Nas 

demais obras analisadas, a garota chama-se Branca, pois sua pele é tão branca como 

a neve. Em Mirror, mirror (2012), a rainha também cita as comparações da pele e cor 

do cabelo da enteada, mas desconsidera essa relação ao concluir que: “deram a ela 
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o nome de Branca de Neve, na certa, porque não acharam um nome mais 

pretensioso” (MIRROR, MIRROR, 2012, 1min03s).  

Na sequência da narrativa, explica-se o porquê de o rei decidir casar-se 

novamente. A pretensão inicial do rei era de criar a filha sozinho, preparando-a para 

um dia governar seu reino, “mas percebeu que não podia ensinar a ela certas coisas” 

(MIRROR, MIRROR, 2012, 2min10s). Supõe-se que a dificuldade do rei em relação à 

filha seja a de conversar sobre a sexualidade, tendo em vista que, em breve, Branca 

já estaria moça.  

Segundo a narradora, o rei encantou-se pela beleza de Clementianna e implorou 

a ela para com ele casar-se. As demais rainhas da obra Branca de Neve, a mãe e as 

madrastas eram consideradas pelo narrador como mais belas do reino, já 

Clementianna era a mulher mais bonita do mundo, mas, além disso, outros adjetivos 

acresceram-se a ela, como forte e inteligente. Evidentemente, isso se deve porque a 

história está sendo narrada conforme a perspectiva da própria rainha. 

O motivo que fez com que o rei se apaixonasse por Clementianna coincide com 

o do filme anterior, Snow White (2001). Ele estava sob ação de feitiço. A rainha trazia 

ao pescoço um colar com uma meia lua. Esse era uma espécie de amuleto mágico 

que ela utilizava para manter o rei sob seu domínio.  

Após o casamento do rei com Clementianna, os rituais macabros tomaram conta 

do reino. Ele, como responsável pela segurança de seu povo, despediu-se da filha, 

deixando com ela sua adaga favorita. Em seguida, montou em seu cavalo e, 

cavalgando pela floresta escura, desapareceu. Branca procurou pelo pai por muito 

tempo e, quando percebeu que ele, realmente, desaparecera, ficou desolada.  

Dez anos se passaram desde o desaparecimento do rei. A menina, desde então, 

ficou aos cuidados da rainha. Como nas demais narrativas revisitadas, o conflito inicia 

quando Branca torna-se moça e mais bela que a madrasta. Segundo a narradora, “o 

reino entrou em desespero quando a rainha percebeu que, se quisesse continuar a 

ser a mais bela das mulheres, Branca de Neve teria que cair” (MIRROR, MIRROR, 

2012, 3min43s).  

Em relação à metáfora usada pela rainha, “Branca de Neve teria que cair”, ainda 

que ela não relacione a escolha do nome da menina à neve, Clementianna utiliza da 

analogia da neve que cai para apregoar que o mesmo deverá acontecer com a garota, 

ou seja, ela deve morrer, dissipar-se ao solo.  
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A apresentação de bonecos, que acompanha a narrativa, finda-se após a 

rogativa da rainha em relação ao destino de Branca. As cenas iniciam-se com a 

princesa abrindo a janela de seu quarto, construído em cima de um alto penhasco, 

observa-se menção à Rapunzel (GRIMM, 2018), somada à fala da rainha ao dirigir-se 

à enteada: “Seu quarto está em chamas? Estou procurando uma explicação para você 

ter saído do seu quarto e estar aqui, e a que me ocorreu foi incêndio.” (MIRROR, 

MIRROR, 2012, 6min23s). 

No dia em que decide sair de seu quarto, estava completando dezoito anos e, 

ao ouvir música que prenunciava um baile, pensou que poderia dele participar, mas 

foi dissuadida pela madrasta a retornar para seus aposentos, mostrando-se submissa 

às imposições da rainha. 

Em Mirror, mirror, a constituição do perfil das personagens rainha e Branca 

dialoga com personagens de outras histórias clássicas. Clementianna alude à Rainha 

de Copas31, pois usa seus súditos como peças de um jogo, além disso, impõe 

decretos não só para cortar cabeças de seus condenados, mas para matá-los 

imediatamente, como em: “Qualquer enxerido que for pego espalhando boatos, 

fazendo fofocas ou, até mesmo, pensando será condenado à morte” (MIRROR, 

MIRROR, 2012, 5min27s). Como Gothel também assemelha-se, uma vez que prende 

Branca em um quarto, no alto de um penhasco. 

Do mesmo modo, a constituição da protagonista Branca soma ações praticadas 

em contextos vividos por personagens de outras histórias, bem como a protagonista 

apresenta traços característicos desses. Durante dez anos, a garota ficou aprisionada 

em seu quarto, no castelo, mas, com a conivência dos guardas do palácio, conseguiu 

sair e, assim percebe que viveu em sono profundo, o povo estava vivendo em extrema 

miséria. Esse intertexto não somente dialoga com a personagem Rapunzel, mas 

também com a Bela Adormecida, em A bela adormecida (GRIMM, 2018).  

Como em A gata borralheira (GRIMM, 2018), Branca, ao dançar com o príncipe, 

percebe que foi descoberta pela rainha e foge imediatamente do salão. Em uma 

emboscada, ao ser aprisionada pelos guardas da madrasta, perde não o sapato, mas 

seu chapéu. Como em As aventuras de Robin Hood (1938), de Howard Pyle, a 

princesa assemelha-se a Robin Hood, uma vez que se alia aos renegados anões e 

ela, juntamente com os novos anfitriões, decide saquear carruagens provenientes do 

                                                           
31 Personagem da obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, escrita em 1865. 
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castelo para doar o produto do furto ao povo. Como em Chapeuzinho vermelho 

(GRIMM, 2018), Branca, em uma encenação para atrair os soldados da rainha que 

estavam na floresta, deixa cair, ao chão, broinhas da cesta em que levava. Esse 

cenário remete à Chapeuzinho, quando levava alimentos para a vovozinha, que 

morava na floresta. 

A personagem Branca ainda dialoga com Merida, personagem do filme Valente 

(2012). Em Mirror, mirror, a protagonista aprende a lutar com espada, além de várias 

artimanhas relacionadas à prática de furto, desse modo, Branca passou a acreditar 

em si, conforme os anões mencionam, tornando-se guerreira. No entanto, 

diferentemente de Merida, que utilizava arco e flecha, Branca usa espada e, 

posteriormente, a adaga de seu pai. 

Evidentemente que, como as demais Brancas analisadas, as características que 

a tornam um ser altruísta continuam compondo seu perfil. Branca cultuava a amizade 

com um pássaro que vinha visitá-la pela manhã. Talvez o laço afetivo entre ambos 

tenha surgido devido a ela estar aprisionada em seu quarto, no alto de um penhasco. 

Tanto que, em uma das conversas da rainha com o príncipe, ele questiona 

Clementianna sobre a moça que dançou no baile, afirmando que nunca tinha visto 

alguém mais linda. A rainha justificou, por meio da alvura da pele da garota, dizendo 

“ela tem dezoito anos e nunca viu o sol” (MIRROR, MIRROR, 2012, 46min14s), 

comprova-se, assim, o isolamento efetivo da princesa em relação às pessoas do 

castelo, bem como do povoado. 

O laço de amizade entre Branca e o pássaro, talvez queira denotar bem mais na 

narrativa. Sutilmente, aproxima-se a imagem da mulher com a natureza. A harmonia 

entre a relação mulher-pássaro só é vista da mesma forma em relação à natureza e 

os pássaros, entre os animais e pássaros que a habitam. Logo, a figura da 

personagem feminina, quando casta, pura de coração, jovem, bonita, aprisionada e 

maltratada pela mãe ou madrasta, assume a analogia com a natureza. Conforme 

abordado por Beauvoir (1970), Schmidt (2012), Ortner (1979) e já visto anteriormente. 

No entanto, para compará-la à natureza, a apresentação da afinidade da garota com 

o pássaro não foi o bastante no filme. Necessário se fez, vesti-la, compondo, 

tornando-se a própria natureza, de acordo com a imagem que segue:  
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Imagem 10: Branca de Neve 

 
Fonte: CONHEÇA LILY COLLINS E KRISTEN STEWART COMO A BRANCA DE NEVE(2011). 

 

No vestido de Branca, notam-se borboletas, ramos, galhos, flores. Ela parece a 

natureza em sua extrema fertilidade. Os tons do tecido colaboram para demonstrar a 

vivacidade do verde das matas em tons verdes mais claros e escuros até 
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aproximarem-se do marrom da terra. Borboletas e flores aplicadas no vestido parecem 

ter pousado ali. Delicadeza observada, também, na postura das mãos da personagem 

e no traço angelical de seu rosto. Além disso, a personagem está na floresta, desse 

modo, sua figura torna-se familiar ao cenário que a envolve.  

Branca demonstra virtudes como a honestidade, empatia apesar de viver isolada 

dezoito anos. Ingenuidade própria de uma criança e, ao mesmo tempo, dotada de 

habilidades na cozinha, próprias de pessoa adulta, as quais podem ser verificadas em 

passagens do filme.  

Na floresta, ao se distanciar do castelo, correndo, bate a cabeça em um galho e, 

com isso, verifica uma placa que diz “Proibida a entrada de maiores de 1m20cm” 

(MIRROR, MIRROR, 2012, 33min16s), posteriormente desmaia em frente à casa dos 

anões. Situação semelhante aconteceu em Snow White (2001), sendo que Branca 

desmaia na floresta, asfixiada por uma fita mágica que ela usou como cinto e, em 

seguida, acorda na casa dos anões.  

De certo modo, as circunstâncias repetem-se. Em Mirror, mirror (2012), Branca 

foi levada para dentro da caverna dos anões. Assusta-se ao estar cercada por 

homens. Ao acordar o ritual de perguntas, já mencionado nas obras anteriores, 

sucedem-se. Na sequência, ela se apresenta a eles e os anões fazem o mesmo. 

Branca conta sua história e pede abrigo, mas um deles se mostra contrário à presença 

dela na caverna, no entanto, permitem que ela, ali, fique apenas por uma noite. Após, 

saem para o trabalho, deixando-a sozinha.  

Ao retornarem à caverna, os anões trazem ouro em suas mãos. Branca 

questiona a natureza do trabalho deles, os anfitriões dizem que roubaram-no da 

rainha. Demonstrando contrariedade, a princesa menciona que o ouro roubado é do 

povo e continua: “Vocês precisam devolver. Roubar não é trabalho” (MIRROR, 

MIRROR, 2012, 42min16s). Como mãe que ensina bons princípios aos filhos, ela 

menciona que todo trabalho deve ser realizado com honestidade. Após vários 

impasses, os homens e a princesa chegam a um acordo, conforme o diálogo que 

segue:  

 
Açougueiro: “- Se vai viver conosco, tem que ser uma de nós”. 
Branca de Neve: “- Eu tenho que ser uma anã?” 
Napoleão: “- Não, você tem que ser uma ladra.” 
Branca de Neve: “- Já deixei claro o que penso sobre roubar.” 
Lobo: “- E se estivesse roubando da rainha?” 
Will Grimm: “- Você disse que ela é cruel.” 
Tampinha: “- Alguém tem que detê-la.” 
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Napoleão: “- Por que não você?” 
Tampinha: “- Por que não nós? Todos nós.” 
Branca de Neve: “- Mas desta vez, eu tenho umas condições. O que a 
gente roubar voltará para o povo.” 
Açougueiro: “- Menos uma pequena comissão.” 
Todos os anões: “- Açougueiro!” 
Açougueiro: “- Tudo bem, mas ela não entende nada sobre roubar.” 
Will Grimm: “- Nós ensinaremos. Ensinaremos a acreditar.” 
(MIRROR, MIRROR, 2012, 48min10s) 

 

Pelo diálogo acima, denota-se o perfil dos anões. Eles agem de forma 

subversiva, característica que os distancia do já conhecido e esperado para a atuação 

desses personagens. Em Mirror, mirror (2012), eles não trabalham honestamente e, 

quando integrados à sociedade, também não demonstravam integridade de caráter e 

nem ingenuidade em suas ações. Junto à Branca, a nova componente do grupo, 

seriam uma espécie de saqueadores-justiceiros, denotando semelhança a Robin 

Hood.  

A garota, ao visitar o vilarejo, incentivada por Margaret, a confeiteira do castelo, 

e acobertada pelos guardas do palácio, observou que o povo era explorado pela 

rainha, pagando altos impostos para serem protegidos da fera que vivia na floresta. 

Presenciando a miséria que os circundava, propôs aos anões aliança para tornarem-

se os justiceiros da floresta, desse modo, agindo com empatia, devolvendo ao povo o 

que é deles de direito.  

Antes do acordo ser estabelecido, ou seja, de que todo fruto de roubo deveria 

ser entregue ao povo, Branca realizou a primeira devolução, sem a permissão dos 

anões. Mesmo assim, seu ato denotou altruísmo, pois ela disse que foram os anões 

que recuperaram o ouro para o povo.  

De acordo com a fala de Branca, o povo do vilarejo passou a ver os anões como 

heróis: “A rainha disse que eles eram indesejáveis, mas ela mentiu. Esses homens 

corajosos são heróis. Destemidos. Atacaram a caravana da rainha” (MIRROR, 

MIRROR, 2012, 44min29s). 

Antes da glória, os anões viviam na floresta porque foram banidos da vila pela 

rainha. Clementianna considerava-os indesejáveis, feios. Branca se compadece com 

a situação de exílio dos amigos, com os maus-tratos que eles receberam da rainha, 

salientando que ninguém os entendia melhor do que ela própria.  

Convém mencionar ainda que, além das virtudes já mencionadas anteriormente, 

Branca também era uma boa dona de casa. Quando os anões foram realizar o seu 

trabalho/roubo na primeira noite da estada da princesa, ao retornarem para a caverna, 
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estavam entretidos conversando, mas são interrompidos pela fala da princesa: “- 

Bem-vindos ao lar” (MIRROR, MIRROR, 2012, 41min20s).  

Enquanto eles realizavam atividades fora da caverna, a princesa fazia os 

trabalhos domésticos. Ao chegarem, a mesa estava posta para o jantar e Branca, 

aparentemente feliz, estava linda em seu vestido que continuava branco, apesar de 

todas as atividades que realizou, conforme a figura que segue:  

 
Imagem 11: Branca esperando os anões para jantar 

 
Fonte: SHOUSE (2012).  

 

Indiscutivelmente, por meio da imagem, percebe-se a demarcação clara do 

papel feminino, restrito ao âmbito doméstico. Observa-se a alegria da personagem ao 

esperar os anfitriões com a mesa posta para o jantar. O vaso com flores, no centro da 

mesa, denota o toque, considerado feminino. Branca tornou a caverna dos anões em 

um lar. A bondade da mulher e o lar, retomam-se os temas da época vitoriana (1837-

1901), já abordado anteriormente, sobretudo com a afirmação de Jonh Ruskin sobre 

o verdadeiro lugar da mulher, o lar, bem como o que ele significa: “Esta é a verdadeira 

natureza do lar – é um lugar de paz, abrigo dos sofrimentos, dos receios e das 

divisões. Senão, não é um lar. [...] E onde houver uma verdadeira mulher haverá um 

lar” (RUSKIN apud MILLETT, 1970, p. 144-145). 
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A cabana/casa/caverna dos anões, observada nas cinco obras selecionadas, 

transformou-se em um lar, devido à presença de uma mulher. Todas as Brancas 

realizaram trabalhos domésticos e, ao final do dia, quando os anfitriões chegavam, 

elas estavam felizes, com cabelo arrumado e vestido limpo, sem poeira ou uma gota 

de gordura, apesar de fazerem toda a faxina da casa, lavarem roupa, louça e, ainda, 

cozinharem, para que, quando os homens adentrassem na residência, a comida 

estivesse pronta para eles saborearem-na.  

Como mulheres adultas, as Brancas podem tomar conta sozinhas dos afazeres 

domésticos de uma casa, como crianças, devem ser protegidas dos males do mundo. 

No entanto, nessa última obra fílmica, os indícios apresentados condiziam a uma nova 

Branca, que era a líder do bando dos anões, mas, na verdade, agia como mãe deles, 

conduzindo-os e ensinando-lhes valores. Até mesmo por liderá-los nessa nova 

atividade.  

Com seu par romântico, Branca toma a iniciativa de beijá-lo, mas isso se deve a 

uma atitude altruísta, desencantá-lo do feitiço praticado pela rainha. Ela fez o mesmo 

com seu pai. Enfrentou a fera, cortando do pescoço do animal um colar, com pingente 

de meia-lua, semelhante ao da rainha. Assim, o animal desfez-se e o rei tomou 

consciência de si novamente.  

Branca, a salvadora de homens indefesos, libertou o príncipe e o rei do 

encantamento. Além disso, ela quis enfrentar a fera sozinha, deixando presos o 

príncipe e os anões na caverna. Em uma atitude maternal, pois a fera estava atrás 

dela e eles não tinham nada a ver com isso. No entanto, diante de seu pai, a princesa 

atribuiu a façanha de guerreiros ao príncipe e anões. Ela anulou seus feitos para que 

os homens recebessem as glórias. 

Quanto às diferenças entre as demais Brancas já vistas, em Mirror, mirror (2012), 

a protagonista aprendeu com os anões a roubar ou a acreditar, segundo a fala deles. 

Acreditar e roubar, ambos verbos fundem sua significação em uma só na narrativa, 

ou seja, o acreditar seria o mesmo que lutar para tornar-se mulher, despojando-se 

das reminiscências infantis para aflorar em o mito feminino.  

Acreditar também foi o mesmo que a confeiteira Margaret sugeriu à Branca, 

quando ela saiu de seu quarto, após dez anos: “As pessoas precisam ver quem 

realmente você é. E você precisa acreditar” (MIRROR, MIRROR, 2012, 13min32s), 

que não é uma menina patética, incapaz de sair do castelo. Além disso, Margaret 
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entregou à garota a adaga que era do rei para que ela lutasse para assumir o lugar 

de seu pai.  

Branca é instigada a acreditar em si. Beauvoir (1970), quando discute a liberdade 

existencial, apresentando a ambiguidade de escolha entre demissão ou assunção 

para a condição feminina, propõe que a mulher ascenda, lute por seus direitos, dentre 

eles, conquiste a própria condição de existir, sem atrelar-se a papéis sociais 

difundidos na constituição familiar. 

Desse modo, pensa-se que Branca mostrar-se-á em novo perfil, desvinculado 

do modelo patriarcal. Durante a narrativa, percebe-se o contrário, ou seja, acreditar 

denotou fazer-se imagem e semelhança dos antepassados. O mesmo que Beauvoir 

menciona, salientando que "identificar-se à mãe ou ao pai é alienar-seem um modelo, 

é preferir ao movimento espontâneo de sua própria existência uma imagem alheia, é 

fingir ser” (BEAUVOIR, 1970, p. 70). 

As atitudes de Branca acenaram para uma nova postura que, na verdade, não 

se sustentou. Na cena em que a princesa decide enfrentar a fera sozinha, ela supõe 

que o final para a história será atípico, por meio do diálogo com o príncipe:  

 
Branca: “- Presa naquele castelo, eu li bastante. Li muitas histórias em que 
príncipe salva a princesa. Está na hora de mudarmos o final.” 
Príncipe: “- Quer mudar uma história que é boa?” 
Branca: “- O primeiro beijo foi perfeito.”  
(MIRROR, MIRROR, 2012, 1h23min22s) 

 
Com ideia aludida pelos anões, Branca tomou a iniciativa do primeiro beijo, 

visando salvar o príncipe do encantamento. Não foi um ato voluntário, em que ela 

pensava em satisfazer seu próprio desejo, mas o fez como tentativa de que Alcott 

retomasse a consciência. No entanto, a mudança no final da fábula, a qual a princesa 

se refere, não aconteceu, pois ela foi criada para assumir o lugar do pai, como 

princesa regente, conforme apresentado no início da narrativa. No momento em que 

o feitiço se desfez, o pai retomou seu trono e ela assumiu, sim, o matrimônio com o 

príncipe. O mesmo final das demais narrativas observadas anteriormente. 

Cabe ressaltar, ainda, que Branca só se manteve viva graças à permissão dos 

homens que a cercavam. Brighton, o pajem da rainha, deveria matá-la na floresta, 

mas permitiu que ela fugisse, por gratidão ao rei que, segundo ele, era um homem 

bom. Branca foi salva, em função das virtudes de seu pai, não pelas suas próprias. 

Na sequência, hospedando-se na caverna dos anões, conseguiu proteger-se dos 
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animais da floresta, pelo menos. Na batalha final com a fera, Branca poderia, 

facilmente, sucumbir em confronto com aquele animal, no entanto, ele não o fez. Em 

seus olhos, havia humanidade, ainda que fera e rei lutassem entre si, a filha foi 

poupada antes mesmo de estilhaçar o colar que tornava aquele homem enfeitiçado. 

Desse modo, a protagonista continuou viva devido à concessão masculina em todas 

as situações em que sua vida estava em perigo. 

Por outro lado, a protagonista só poderia sobressair-se em virtudes se na história 

houvesse uma antagonista considerada perversa. O duelo entre a mulher mais velha 

e a mais jovem é fato na literatura ficcional. Em Branca de Neve, não há espaço o 

bastante para que ambas vivam em harmonia sob o mesmo teto. 

O perfil de Clementianna foi composto conforme os moldes das outras rainhas 

nas obras analisadas. Evidentemente que, a atriz Julia Roberts, vivendo, 

ironicamente, esse papel, ofuscou a atuação de uma Branca virtuosa que não 

convence mais o público.  

Clementianna sentada em um trono dourado e usando vestido de mesmo tom, 

não se sabe onde começa um e termina o outro. O excessivo glamour compõe as 

cenas da rainha. Mulher madura, linda e vaidosa, denotando impetuosidade no olhar 

e superioridade em relação à enteada. Essas são as principais características que 

compõem a personalidade da personagem rainha, mas não somente isso. 

Clementianna mostra-se narcisista. Ama tanto a si mesmo que se torna incapaz de 

amar ou demonstrar afeto por outra pessoa. Nem mesmo por Branca que está sob 

sua tutela, uma vez que o pai da garota está desaparecido e a rainha seria o único 

familiar da órfã. Segue, imagem da rainha: 
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Imagem 12: Rainha Má 

 
Fonte: A VERDADE NUA E CRUA SOBRE ESPELHO, ESPELHO MEU (2012). 

 

Em seu vestido vermelho, há detalhes como penas de pavão. Não só os 

bordados em pedrarias, como também os detalhes nos ombros, gola e punhos da 

vestimenta, as quais remetem às penas da ave. Em analogia ao animal, observa-se 

que o pavão abre a cauda em leque para aumentar seu tamanho e se mostrar maior, 

intimidando o predador. Provavelmente, Clementianna vista-se dessa forma para 

exibir-se, mostrar-se bela e também queira intimidar prováveis opositores ao seu 

reinado.  

A atuação da rainha alude a outros personagens de contos clássicos, bem como 

da mitologia grega. Como Rainha de Copas, diverte-se em um jogo em que as peças 

são os servos do palácio. Além disso, impõe decretos reais em que a prática indevida 

do proposto nele, levaria à morte de seus súditos. Como Gothel, manteve Branca 

presa em seu quarto por dez anos. Como Medusa, enfeitiça os homens que deseja, 

tanto que já havia se casado cinco vezes. Como feiticeira/bruxa, dispõe de uma sala 

de espelhos, onde, após proferir as palavras de acesso “Espelho, espelho meu”, 
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atravessa-os, submergindo em águas que a trazem à superfície junto a uma 

choupana, construída sob o rio. Nela, há um espelho, em que reflete sua imagem, 

despojada de vaidade.  

O reflexo de Clementianna realiza as feitiçarias, atendendo às ordens da mesma, 

mas não somente isso, também assume a função de conselheira, ainda que a rainha 

não atenda suas orientações. Na função de confidente, o espelho, apesar de refletir a 

imagem de Clementianna, assume postura patriarcal em relação às ações de sua 

mentora, principalmente quanto às escolhas amorosas dela. Desse modo, não há 

diferença em ele refletir pessoas de gêneros diferentes, pois os falsos estereótipos 

são disseminados da mesma forma.  

Durante a conversa com o espelho, a rainha menciona que o barão deseja casar-

se com ela. Com ironia, desdenha de seu pretendente, mas o espelho chama sua 

atenção, como segue: 

 
Espelho: “- Considere as opções.” 
Rainha: “- Esta opção tem pouco cabelo, cheira a ovo podre e eu não quero 
ficar com ele.”  
Espelho: “- Gastou tanto tempo em prol de sua vaidade que não pode 
recusar. Todos têm magia dentro de si, mas poucos sabem usar com 
sabedoria. Acredite em mim, afinal sou apenas um reflexo seu.” 
Rainha: “- O que você sugere que eu faça?” 
Espelho: “- Eu sugiro que você case com alguém rico e rápido porque um dia 
você vai perguntar quem é a mais bela e não vai gostar da resposta.” 
(MIRROR, MIRROR, 2012, 15min06s) 
 

Como observa-se no diálogo, o casamento não é só alternativa para as mulheres 

virtuosas, como Branca, mas também serve como meio de amparo e sobrevivência 

para a antagonista. Logo, o matrimônio é a opção mais viável para todas as mulheres 

que agem com sabedoria, segundo o reflexo do espelho. Ele cita, ainda, o tempo 

como inimigo, pois, à medida que se envelhece, perde-se a beleza e os benefícios de 

que esse quesito possa conceder à mulher.  

Do mesmo modo que as instituições que servem como engrenagem para a 

manutenção do sistema patriarcal, o espelho acentua o valor do matrimônio para a 

figura feminina. Comumente, nas obras de Branca de Neve, esse laço contratual 

significa para a princesa segurança, manter-se viva sob a proteção masculina. Para a 

rainha, denota, sobretudo, poder, o que se pode usufruir estando à frente de um povo. 

Convém mencionar que, na obra de 2012, o contexto familiar de Clementianna 

é formado por ela e a enteada. A madrasta reina sem a companhia do rei, pois ele 

está ausente, enfeitiçado na floresta. No enredo, expõe-se que os impostos 
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arrecadados, oriundos do povo, são gastos em luxúria pela rainha, tanto que, ela 

apresenta-se à beira da falência financeira. Já, no filme de 2001, o rei estava ao lado 

da rainha, no entanto, ele também estava sob feitiço, e Elspeth também dispendia o 

dinheiro do povo em banquetes, festas e para si mesma. Nenhuma delas preocupava-

se em governar em benefício de seus súditos, mas visavam atender interesses 

próprios.  

Por meio de cenas que incitam o humor, deprecia-se a imagem da mulher, 

acentuando-se a incompetência da rainha ao administrar o reino e isso se deve a 

defeitos graves que ela possui, como o egocentrismo e a vaidade. Da forma como é 

apresentada, nas obras cinematográficas de 2001 e 2012, torna-se visível o 

preconceito disseminado em relação à mulher enquanto profissional e em cargo de 

chefia, uma vez que perderam-se em suas ganâncias, pois não apresentam perfil para 

alcançar o referido posto.  

O casamento estaria de acordo com esse suposto perfil de rainhas e Brancas. 

Segundo o reflexo de Clementianna, ela deveria casar-se com o barão, independente 

de atração física ou não. Essa seria a sua saída para a má administração do reino. 

Além de conselheiro, o reflexo também realizou feitiços por ordem da rainha. Ao 

todo, cinco feitiçarias foram praticadas com o uso de rituais macabros. Primeiramente, 

contra o rei, para que se casasse com Clementianna. Posteriormente, o reflexo 

transformou-o na fera da floresta. Brighton, o pajem, viveu um período curto como 

barata, como vingança da rainha devido à sua desobediência em não ter matado 

Branca na floresta. Em Andrew Alcott, o príncipe, a rainha utilizou a poção do amor-

canino, a única que havia sobrado, uma vez que a magia empreendida em seus cinco 

maridos já havia se esgotado. Já a quinta feitiçaria deu vida a marionetes gigantes, 

manuseadas pelo reflexo do espelho, visando a morte de Branca. 

Diferentemente das demais rainhas, Clementianna sente nojo, quando Brighton 

mostra o fígado, os rins e o baço, supostos órgãos da princesa que deveria estar 

morta. As personagens rainhas das outras quatro narrativas, como em ritual 

canibalista, mandam o cozinheiro preparar os órgãos da garota para a próxima 

refeição.  

Além disso, as demais obras literárias e cinematográficas apresentam narrativas 

semelhantes quando da visita da mãe ou madrasta para levar a maçã envenenada 

para a filha ou enteada. No filme de 2012, apresenta-se outro ambiente para a ação 
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de Clementianna. Na festa de casamento de Branca, a madrasta oferece a garota a 

tradicional maçã envenenada, mencionando uma frase que, em uma determinada 

ocasião, havia dito à Branca: “É importante saber quando se perde”. Branca 

intenciona mordê-la, mas parte a maçã ao meio e convida a velha senhora para comê-

la primeiramente. Nesse contexto, há ambiguidade. Clementianna conclui que ela 

perdeu na luta contra Branca e presenteia a garota com a maçã sem veneno ou 

insinua que a garota, após morder a maçã envenenada, perderá a batalha.  

Nas obras literárias dos irmãos Grimm (2000; 2018), a rainha disfarça-se e 

comparece ao casamento de Branca, mas é descoberta e acaba sendo morta. Na 

animação (1937) e no filme de 2001, a antagonista morre antes do casal juntar-se 

definitivamente. Não somente Clementianna apresenta alguma diferença de perfil em 

relação às demais rainhas, os anões também. Eles têm novos nomes e aparecem 

como ladrões. Antes de serem expulsos da vila pela rainha, os sete homens 

desenvolviam várias funções lá, como professor, gerente de banco, açougueiro, entre 

outros, mas nenhuma delas de forma honesta. Involuntariamente, morando na 

floresta, eles aperfeiçoaram suas aptidões para o roubo, bem como, utilizavam-se de 

pernas de pau sanfonadas para mostrar-se maiores em altura.  

Açougueiro, Will Grimm, Tampinha, Napoleão, Rango, Riso e Lobo vestem-se, 

em sua maioria, caracterizando seus nomes. Convém mencionar que um deles adota 

o sobrenome Grimm, o mesmo dos compiladores do conto Branca de Neve (1812). 

Como já sabido, os anões mostraram-se encantados com a beleza de Branca, mas 

com interesse maior, sem a pureza habitual retratada como característica dos amigos 

de Branca, pois eles questionavam-se entre si se ela tinha ou não namorado. Além 

disso, eram saqueadores, não poderiam denotar inocência em suas atitudes. 

De outro modo, como os demais anões das narrativas revisitadas, temiam a 

rainha e representavam o coletivo, a voz masculina, impondo condições para Branca 

conviver com eles, uma vez que ela deveria ser como eles, ladrões. Por mais que eles 

afirmassem que a ensinariam a acreditar, antes de mais, Branca aprendeu as 

artimanhas que envolvem um assalto. Além disso, os anões somente decidiram 

hospedar Branca em sua caverna, quando chegaram, após o suposto trabalho, e a 

mesa estava posta com cordeiro, cenouras e molho de carne. Eles afirmaram ainda 

que a casa teria um toque feminino. Provavelmente, referiam-se à questão de que 
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Branca faria os trabalhos domésticos, em troca de segurança, amparo. Funções 

sociais dentre o seio familiar. 

Em Mirror, mirror (2012) assim como em Snow White (2001), não há condição 

explícita de que as Brancas devam realizar os afazeres domésticos para os anões, 

mas, mesmo assim, as protagonistas fazem-no em ambos filmes. As referidas cenas 

são mostradas como se essa tarefa fosse naturalmente destinada à mulher. Nessa 

perspectiva, não haveria por que impor a referida situação, uma vez que as princesas 

já sabem seu papel nas narrativas de Branca de Neve.  

O príncipe Andrew Alcott era um péssimo espadachim. Nas duas lutas que se 

envolveu, saiu seminu. A primeira, com os anões, e a segunda, com Branca. 

Ironicamente, ele afirmava que não havia viajado (encontravam-se ele e o súdito na 

floresta) em busca de férias, mas de aventura.  

O príncipe, demonstrando preconceito em relação à altura dos anões e rindo, 

debochadamente, da aparência deles, afirmou, ainda, que não lutava com crianças. 

Devido a isso foi desnudo e amarrado junto a Rendock, o servo. Da mesma forma 

arrogante, agiu com Branca.  

Ela, ao passar pela floresta para observar como os súditos viviam no vilarejo, 

deparou com ambos homens amarrados e com poucas vestes na floresta gelada. 

Querendo demonstrar bravura, o que não apresentou em toda a narrativa fílmica, o 

príncipe relatou à Branca que eles haviam sido atacados por muitos gigantes 

sanguinários e que lutaram bravamente, mas foram trapaceados pelos agressores. 

Buscando esconder sua origem real, insultou seu súdito, chamando-o de imbecil 

quando ele se referiu a Alcott como ilustre príncipe, desse modo, apresentando-se à 

garota como um humilde plebeu. Mas, ele se contradiz, ordenando que Branca o solte, 

caso contrário, ela iria sofrer sérias consequências.  

Após rir da cena e da atitude do rapaz, Branca exige que ele se mostre mais 

educado, pedindo por favor para que ela assim o faça. Libertados, eles procuram 

ajuda no castelo e Clementianna os atende, mostrando-se interessada nos dotes 

físicos do príncipe seminu. Atitude essa aguçada quando o rapaz afirma que o seu 

reino, a província de Valência, é muito abastada, pois dispõe de muitos recursos 

naturais, como ouro, prata e comércio de seda. 

Alcott demonstrava astúcia em suas ações, pois, para Branca, fez-se de humilde 

plebeu. Para a rainha, um príncipe rico. Além disso, demonstrou-se convencido, 
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quando alertado por Rendock para tomar cuidado com a rainha, pois percebeu que 

ela é louca, no entanto, Alcott, simplesmente, afirmou que: “Todas enlouquecem com 

um príncipe por perto” (MIRROR, MIRROR, 2012, 23min43s). Ao mesmo tempo que 

ele considera atitude comum as mulheres o assediarem, mostra-se, novamente, 

preconceituoso e ainda grosseiro. Desta vez, em relação à rainha. Sem cerimônias, 

ela mostra-se interessada nele, mas o príncipe recua, afirmando que Clementianna é 

velha demais para ele.  

Quanto ao rei, parecia que apresentaria postura desigual em relação aos demais 

reis das obras analisadas. De certo modo, até os dez anos de Branca, mostrou-se 

presente na criação da filha. Segundo a narrativa, criando a garota sozinho. Após 

casar-se, em fera foi transformado, tornando-se como os outros personagens reis, 

enfeitiçados, ausentes ou inexistentes, que não fizeram diferença no enredo da 

história. Mesmo ausente, o rei é lembrado como bom homem pelos empregados, tanto 

em Snow White como em Mirror, mirror. Neste último, até mesmo a rainha o enaltece, 

assim mencionando: “O rei amava a filha e todos os súditos o amavam. O reino era 

um lugar feliz, onde as pessoas só cantavam e dançavam dia e noite” (MIRROR, 

MIRROR, 2012, 1min13s). Pela fala de Clementianna, além de bom homem, bom pai, 

o rei também era bom administrador, uma vez que, se o povo do vilarejo vivia feliz é 

porque suas necessidades básicas eram sanadas, pelo menos.  

Nessa passagem, evidencia-se a disseminação da cultura patriarcal, ainda na 

ausência do homem na narrativa, mesmo assim ele é reverenciado. Essa excessiva 

valorização do papel masculino é propagado não só por personagens homens, mas 

pelas mulheres também. Agrega-se valor ainda maior ao personagem rei, uma vez 

que a própria representação da maldade, Clementianna, considera-o com as 

qualificações já descritas. 

Em Espelho, espelho meu, existe, no mundo, alguém mais bela do que eu?, 

retomando a expressão, título do subcapítulo, observa-se a atuação da personagem 

feminina, em todas as obras analisadas, como um ser em comparação. A necessidade 

diária de reafirmação como mulher é um ritual contínuo, assim como a rivalidade entre 

o mesmo gênero é fato no contexto familiar. Provavelmente, seja mais fácil lutar entre 

si, com seus iguais, uma vez que, em relação ao homem, ao rei, a mulher não se torne 

páreo. Desse modo, é mais viável enaltecê-lo do que mostrar-se contra a um sistema 

solidamente estruturado. 
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Como costumeiro nas narrativas de Branca de Neve, o rei, em suas breves falas 

durante a fábula, mostrou-se inserido ao patriarcalismo. Isso denota-se, 

principalmente, quando na realização do casamento da filha, referindo-se aos noivos, 

assim menciona: “- Eu os declaro marido e mulher”. O rei autorizou a filha a tornar-se 

mulher, mas antes ela não era considerada como tal, uma vez que Branca já estava 

com dezoito anos, já havia atingido a puberdade há algum tempo.  

Na cena em que a garota se preparava para beijar o príncipe e, 

consequentemente, desencantá-lo, ela afirma que nunca beijara ninguém. Desse 

modo, a expressão “Eu os torno marido e mulher”, estaria relacionada, sobretudo, à 

virgindade. Com a permissão do pai de Branca, ela mudaria seu “estado sexual”, a 

partir do casamento.  

Pastores, padres, religiosos mencionam a mesma frase nas cerimônias de 

casamento. Essa tradição se cultua ainda hoje e não se faz por acaso. O preconceito 

de gênero está explícito na linguagem, nas escolhas lexicais adotadas. Por meio da 

linguagem se formam sujeitos que reproduzem, solidificam categorias sociais.  

Os termos marido e mulher representam dois universos distintos, com valor 

semântico diferente para os gêneros. Para o homem, cunhou-se um léxico específico 

para caracterizá-lo como casado. Conforme regra geral dos substantivos masculinos 

e femininos na Língua Portuguesa, acresce-se “a” no final da palavra para o feminino, 

ter-se-ia “marida”, que poderia ser o antônimo de marido, mas a referida palavra não 

consta no vocabulário.  

Do mesmo modo que se criou um léxico para denotar homem casado por que 

também não se fez para a mulher? Evidentemente, desconsidera-se esposo e esposa, 

pois ambos possuem masculino e feminino. Considera-se assim, que a palavra mulher 

apresenta duas significações: gênero feminino e o seu estado civil. Mulher é sinônimo 

de mulher casada. Logo, a cultura patriarcal unifica os dois significados em um só, ou 

seja, todas as mulheres são destinadas ao casamento.  

Nessa perspectiva, a mulher solteira, que não opta pelo matrimônio, não é 

considerada mulher, uma vez que esse termo designa, simultaneamente, mulher e 

mulher casada. Conforme o psicólogo Mathias Vaiano Glens, a sociedade vê a mulher 

solteira como: 

 

(...) alguém que falhou, que está sozinha por incapacidade e que, se pudesse 
escolher, com certeza estaria casada. Assim, dentro dessa perspectiva, o 
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casamento é, para a mulher, a sua plena realização, o fato social que a 
viabiliza como um ser que seria naturalmente voltado para a intimidade, para 
o cuidado com os filhos, etc (GLENS, 2017, s.p.).  

 
Glens menciona como a cultura patriarcal representa a mulher solteira. Pessoa 

frustrada, infeliz, rejeitada pelo homem, uma vez que o gênero feminino, em sua 

totalidade, deseja casar-se. Consequentemente, estar sozinha não é um direito de 

escolha, ou melhor, a única opção para a mulher é o casamento, esse fato social a 

torna mulher. 

Independente de época, as releituras revisitadas de Branca de Neve enaltecem 

o mito feminino. As personagens Brancas e rainhas, boas e más, são preparadas para 

o casamento e aos acordos vinculados a essa instituição. Desfazê-lo, manter-

sesolteira ou casar-se inúmeras vezes, conforme a atuação de Clementianna, é o 

mesmo que buscar à própria morte ou será mera coincidência as rainhas terem finais 

trágicos?  

Ao afirmar que “algumas coisas nunca mudam” (SNOW WHITE, 2001, 

57min23s), Domingo apresenta a representatividade da voz masculina em relação à 

reafirmação ao culto do feminino, disseminando a ideia de que os preceitos patriarcais 

são inalteráveis.  

Tanto que, nas cinco obras selecionadas, duas literárias e três cinematográficas, 

percorrendo três séculos de análise (1812-2012), as narrativas construíram-se para o 

enaltecimento das Brancas, comprovando a veracidade da fala do referido gnomo. As 

histórias narradas pela perspectiva de mulheres, que transgridem os padrões sociais 

ou narradas pelas próprias, não existem.  

Em Mirror, mirror (2012), a narrativa ora pertenceu à personagem Clementianna, 

mas, para logo, apagar-se. Durante séculos, a voz de mães-madrastas-rainhas-

bruxas foram silenciadas, para que as personagens Brancas fossem expostas como 

modelo de mulher ideal. 

De outro modo, as mulheres não-ideais, as personagens mãe-madrasta- rainha-

bruxa jamais terão finais felizes? Este estudo reflexivo será abordado no capítulo a 

seguir.  
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4 PESSOAS MÁS JAMAIS TÊM FINAIS FELIZES 
 
 

Prefiro sofrer a ver todos nesse sofrimento. Esse é meu destino. Estou presa 

nele. (ONCE UPON A TIME. T5E22, 2015, 27min – fala da personagem 

Regina Mills). 
 

 
A oralidade é a gênese do tecer artesanal de histórias. Com a evolução contínua 

da sociedade, engedraram-se novos vetores de propagação da linguagem. A obra 

impressa, cinematográfica e as telesséries tornaram o contar de histórias em tecidos 

narrativos constituídos de escrita, imagem e som.  

Não somente o registro do folclore de diferentes povos imortalizaram Basile, 

Perrault, Grimm, Andersen e Romero, as adaptações mais próximas da tradição oral 

ou releituras dos contos de fadas, por meio de obras literárias e/ou cinematográficas 

difundem de forma mais ampla, com o acesso de recursos tecnológicos, ideologias já 

constantes no fio artesanal.  

A telessérie Once Upon a Time (2011) constitui o corpus desta pesquisa, mais 

especificamente, a personagem Regina, a Rainha Má será analisada em seu contexto 

familiar, revisitando o mito feminino como preceito de felicidade para a mulher. 

Convém salientar que a personagem rainha já foi revisitada nas obras literárias e 

cinematográficas mencionadas no capítulo anterior, no entanto, todas enfatizaram a 

história de Branca, não da rainha. Em Once Upon a Time busca-se o preenchimento 

de lacunas, deixadas nas obras literárias e fílmicas, mas que se tornam essenciais 

para entender-se por que o casamento e a maternidade, bem como o bom 

desempenho dessas funções relacionadas a papéis sociais, definem o gênero 

feminino e representam a felicidade para a mulher. 

Os questionamentos mais preeminentes, surgidos a partir da análise dos contos 

e dos filmes, buscam detalhes sobre a vivência em família da personagem, 

antecedendo ao casamento com o rei, como, por exemplo: Qual o contexto familiar 

da personagem rainha antes de conhecer o rei? O que fez com que a personagem se 

constituísse em Rainha Má? Em uma perspectiva contemporânea, a personagem má 

poderá tornar-se boa e, ainda, ela terá direito a final feliz? O que é o “final feliz” a que 

a personagem Regina/Rainha Má menciona? 

Evidentemente que, nem todas as dúvidas surgidas podem ser esclarecidas 

durante a discussão de um conto ou de um filme, devido a extensão do mesmo. O 
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tempo é insuficiente para abarcar o contexto familiar da personagem anterior ao 

casamento, uma vez que as obras selecionadas abordam o conflito entre a 

mãe/madrasta e a filha/enteada posterior a esse contrato. 

Já a telessérie Once Upon a Time apresenta sete temporadas, contendo 22 

episódios de 45 minutos cada um deles. Pelo tempo de exposição desse 

entretenimento, descortina-se a biografia não só de Regina, mas também dos demais 

personagens, pertencentes a contos de fadas e muitos outros clássicos.  

Em entrevista concedida ao Jornal Daily Record, Adam Horowitz e Edward Kitsis 

(ENGLISH, 2013), criadores e roteiristas da telessérie, mencionam que a proposta é 

revelar os dois lados de cada história, contidos em dois períodos temporais. O hoje 

situa-se no espaço de Storybrooke, o mundo real, e, o passado, na Floresta 

Encantada, o mundo de magia. Esses dois espaços abordam elementos, próprios da 

vida de personagens do domínio público, elucidando ao telespectador novos fatos, 

não apresentados nos contos e fábulas, advindos do folclore. Horowitz e Kitsis 

mencionam que: 

 

Horowitz: Eu diria que, certamente, sentimo-nos imersos no mundo, mas 
parte da diversão do show para nós foi pegar essas histórias que foram tão 
formativas para nós e dizer: “Qual é a nossa interpretação delas? Quais são 
as coisas que não sabemos sobre elas? Não vamos recontá-las. Vamos 
encontrar algo novo”. 
Kitsis: Adoramos entrar e dizer qual é a nossa interpretação “Bem, por que o 
Grumpy se tornou o Grumpy32? (ENGLISH, 2013 – trad. minha).  
 

Os idealizadores da telessérie, Adam Horowitz e Edward Kitsis abordam a 

proposta de seu entretenimento, mostrar ao público o que se faz necessário para 

entender qual o motivo que levou Zangado a receber a referida denominação. Fatos 

do contexto de vida da Rainha Má, além da rivalidade quanto à beleza, poderiam ser 

úteis para que se entenda o porquê de seu ódio pela Branca de Neve. Essas 

informações tornam-se significativamente importantes para o telespectador, a fim de 

que ele conheça melhor o personagem, além do já apresentado pelos compiladores 

da tradição oral.  

                                                           
32Horowitz: I would say that we feel certainly immersed in the world but part of the fun of the show for us was 

taking these stories that were so formative for us and saying, “What’s our spin on them? What’s the stuff we 
don’t know about them? Let’s not retell them. Let’s find something new”. 
Kitsis: We love to just kind of get in and say what’s our spin on “Well, why did Grumpy become Grumpy? 
(ENGLISH, 2013). 

 



228 

 
 

Once Upon a Time (2011) é uma produção da rede de televisão norte-

americana ABC, filiada à Disney, exibida de 2011 até 2018 por esse canal. Nos 

Estados Unidos, a primeira temporada foi exibida a partir de 23 de outubro de 2011 e 

o último episódio em 13 de maio de 2012. Já, no Brasil, a estreia aconteceu em março 

de 2012, sendo exibida pela Sony Television e, posteriormente, pelo canal pago, 

Netflix, em outubro de 2020. Em novembro de 2020, o serviço de streaming da Disney 

disponibilizou o acesso às sete temporadas. Os cartazes de estreia da referida 

telessérie, nos Estados Unidos (2011) e no Brasil (2012), apresentam-se a seguir:  

 
Imagem 13: Once Upon a Time - cartaz de exibição nos Estados Unidos 

 
Fonte: FURQUIM (2011). 
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Imagem 14: Once Upon a Time - cartaz de exibição no Brasil 

 
Fonte: GDPB (2020). 
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Já pelos cartazes de exibição da série, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, 

observa-se que a imagem de Branca não está em destaque em relação aos demais 

personagens. A proposta de Adam Horowitz e Edward Kitsis é delineada a partir da 

propaganda do entretenimento ao público. As histórias de Rumplestiltskin, 

Regina/Rainha Má, Branca e Encantado serão apresentadas, bem como de outros 

personagens, situando o público ao que se conhece, a partir da tradição oral, mas a 

narrativa transcende as histórias-fonte, apresentando caráter pós-moderno.  

Nas narrativas de Once Upon a Time, há mesclas de personagens, compondo 

histórias em que não faziam parte. Mesmo inseridos em novas aventuras, ainda 

trazem consigo suas narrativas-origem. Rumplestiltskin, o gênio da lâmpada, 

Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio são exemplos de personagens que, pela sua 

denominação, contam sua própria história e, ao mesmo tempo, inserem-se, 

harmonicamente, em uma nova, a de Branca de Neve. Além de intertextos, paródias, 

a telessérie apresenta hibridismo, observável a partir do próprio título Once Upon a 

Time, que significa Era Uma Vez, referindo-se ao passado, mas denota o presente 

também, o tempo mítico e o contemporâneo constituem as cenas das narrativas.  

Na construção de personagens pós-modernos, a subversão é característica 

comum. Desse modo, eles destoam da atuação da obra original a que pertenciam, em 

algum ou em vários aspectos. Na telessérie, Branca, assim como a mesma 

personagem em Mirror, mirror, protagoniza uma versão de Robin Hood. Alia-se aos 

anões e vive na floresta. Chapeuzinho Vermelho é o próprio lobo. Encantado não 

nasceu príncipe, tornou-se ao acaso. De berço modesto, era filho de uma proprietária 

rural endividada. O rei idolatrava a filha Branca, de certo modo, ignorando a presença 

da rainha Regina. 

Quanto à atuação da personagem Regina em Once Upon a Time, a personagem 

representa dois papéis no mundo da magia. Na Floresta Encantada, protagoniza a 

doce Regina, filha de Cora e do príncipe Henry. Diferentemente da mãe, Regina 

prefere vestir-se de forma mais despojada. Roupas de montaria eram habituais em 

seu vestuário, pois sentia-se livre cavalgando nos campos de propriedade de sua 

família, além disso ela aproveitava os passeios a cavalo para encontrar-se com seu 

amor, o cuidador de cavalos e empregado de Cora e Henry. Segue, abaixo, a imagem 

da protagonista: 
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Imagem 15: Personagem Regina na Floresta Encantada 

 
Fonte: THE EVIL QUEEN. 

 
 

Pela imagem, observa-se a personagem vestida de tons, predominantemente, 

claros. Calças compridas, botas e casaco, próprios para a atividade de montaria. Nas 

mãos segura as selas, as quais não usa em seu cavalo. Atitude que sua mãe 

condenava. Não era comum e nem permitido às mulheres usarem calças compridas 

em tempos remotos. Aos homens, cabia esse vestuário. A educação familiar e o meio 

social determinavam regras muito rigorosas em relação à conduta feminina, desde a 

forma de vestir-se, portar-se diante dos homens até os acordos matrimoniais. Regina 

já as confrontava, não somente quanto à vestimenta, mas também pela escolha de 

quem amar.  

No entanto, ela fora afastada de seu grande amor, Daniel, e forçada a casar-se 

com o rei Leopold pela própria mãe. No dia de seu casamento, ao descobrir um ato 

ingênuo de Branca (a enteada), a impetuosa Rainha Má assume a protagonização 
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das cenas, apagando qualquer traço característico que poderia lembrar da carismática 

Regina. Conforme imagem que segue: 

 
 

Imagem 16: Personagem Rainha Má na Floresta Encantada 

 
Fonte: ONCE UPON A TIME SEASON 3 EPISODIO 2 LOST GIRL PHOTOS.  
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Longos vestidos negros apagaram cores claras adotadas por Regina 

anteriormente. Com postura e olhar sedutores, surge a Rainha Má. O luxo, a 

exuberância e o leve sorriso irônico nos lábios tornaram-se frequentes ao visual que 

acompanha a nova personalidade adotada pela personagem. De mulher simples e 

meiga, tornou-se cruel e vingativa. Mesmo assim, não esconde a sua beleza e 

irreverência. Em tempos em que a mulher vestia-se de forma recatada, Regina 

esbanja roupas com transparências, deixando os seios à mostra.  

Dando continuidade à apresentação dos personagens que constituem a 

telessérie, segue-se com a enteada de Regina. Branca de Neve nasceu na Floresta 

Encantada, em um inverno de frio intenso. Filha do Rei Leopold e da Rainha Eva. 

Uma década depois, é preparada uma celebração para o seu aniversário, mas, 

subitamente, a rainha adoece, vindo a sucumbir logo em seguida. Em sua educação, 

Branca recebeu ensinamentos da mãe de como agir com altruísmo e bondade no 

coração. Em seguida, seu pai casa com Regina. Desse modo, Branca tornou-se 

enteada da Rainha Má.  

Encantado era filho de Ruth, proprietária de uma pequena fazenda. Para quitar 

suas dívidas, ela deu o irmão gêmeo de Encantado para Rumplestiltskin que, por sua 

vez, entregou o menino ao rei George. O garoto recebeu o nome de James e foi criado 

como príncipe na realeza. Mas James falece em uma batalha. Essa tragédia fez com 

George negociasse com Rumplestiltskin, para que ele trouxesse Encantado para 

assumir a identidade do irmão. O acordo concretizou-se. Posteriormente, o príncipe 

Encantado casa-se com Branca. 

Toda magia tem um preço, essa é a concepção de Rumplestiltskin para suas 

costumeiras negociações. Rumplestiltskin é baseado no personagem de mesmo 

nome do conto de fadas (GRIMM, 2018) que rouba a filha de um casal antes mesmo 

de a criança nascer. De outro modo, para recuperar o bebê, a rainha teria que 

adivinhar o nome de Rumplestiltskin. 

Conhecido também como Rumple, Senhor das Trevas e Crocodilo, devido à sua 

pele apresentar coloração verde, bem como pela analogia referente ao personagem 

Crocodilo, de Peter Pan. Rumple também assume a personificação de a Fera, quando 

contracena com seu par romântico, a personagem Bela.  

Em movimento não linear, as cenas remontam o passado repleto de magia, na 

Floresta Encantada, e o presente, em tedioso cotidiano, em Storybrooke, para que o 

https://onceuponatime.fandom.com/pt-br/wiki/Floresta_Encantada
https://onceuponatime.fandom.com/pt-br/wiki/Floresta_Encantada
https://onceuponatime.fandom.com/pt-br/wiki/Rei_Leopoldo
https://onceuponatime.fandom.com/pt-br/wiki/Rainha_Eva
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telespectador entenda o contexto da história apresentada e, assim, realize conexões 

com os personagens que figuram nesses dois espaços temporais.  

A série, que sofreu transposição midiática, a partir da obra Branca de Neve 

(GRIMM, 2018), insere, de forma criativa e harmoniosa, personagens de outros contos 

clássicos nos episódios, como Pinóquio, Rumplestiltskin, Chapeuzinho Vermelho que 

não pertencem à narrativa original de Branca de Neve, delineando novas ações e 

destinos aos mesmos.  

Nas obras literárias e cinematográficas analisadas, a narrativa finda com o 

enlace matrimonial entre Branca e o príncipe, bem como com a morte da rainha. Em 

Once Upon a Time (2011), a história começa a partir do casamento dos referidos 

noivos. Inicialmente, apresenta ruptura de ideias consolidadas com a concepção de 

que “eles viveram felizes para sempre”, após o casamento. Ao contrário, na telessérie, 

o conflito surge durante a realização do casamento dos príncipes. 

Quando os noivos estão diante do altar, a Rainha Má adentra na Igreja e lança 

uma maldição não só para os nubentes, mas também para todos os habitantes das 

terras encantadas dos contos. O feitiço transporta-os para o mundo real, a cidade de 

Storybrooke, onde os personagens estão parados no tempo. Além disso, suas 

consciências foram apagadas. Eles não lembram do passado no mundo de 

encantamento.  

Na contemporaneidade, apresentam novas identidades e histórias na cidade em 

que residem. No entanto, a Rainha Má, que lançou o feitiço, e Rumplestiltskin não 

foram afetados pela magia. Ele conseguiu esse bônus devido aos acordos que tece 

não somente com a rainha, mas com todos aqueles que necessitam de sua ajuda e 

que, para ele, torna-se vantajoso. 

Na pacata cidade em que residem, os personagens dos contos desempenham 

funções que mostram reminiscências da vida no passado, representadas por hábitos, 

gostos pessoais ou pelo cultivo de elementos que caracterizam seus perfis.  

Branca é Mary Margaret Blanchard (atriz Ginnifer Goodwin), mulher solteira, 

independente, recatada e meiga professora do ensino fundamental. Preocupada com 

o bem comum, realiza trabalho voluntário no hospital da cidade nas horas vagas. Ama 

pássaros, disponibilizando, no quintal de sua casa, inúmeras casinhas para acolhê-

los e alimentá-los. Do mesmo modo, as Brancas, da animação de Walt Disney e do 

filme Mirror, mirror também agiam, ou seja, demonstrando muita afinidade para com 



235 

 
 

os pássaros. Em Once Upon a Time e na animação de 1937, inclusive as referidas 

personagens entoam canções, fazendo dueto junto a esses bichinhos.  

A prefeita da cidade é chamada de Regina Mills (atriz Lana Parrilla). Segundo o 

site Significado dos nomes, Regina significa rainha e Mills, palavra pertencente ao 

vocabulário americano, apresenta como tradução moinhos. Logo, observa-se que, a 

personagem já traz, em seu nome, o título de rainha, bem como revela o parentesco 

em seu sobrenome, ou seja, é neta de um moleiro. 

Mulher independente, solteira e tem um filho adotivo, Henry. Ela é a Rainha Má, 

em outrora, que continua governando seu reino-cidade com punhos de ferro. Tem um 

caso com o xerife Graham, de Storybrooke, o caçador da Floresta Encantada, que 

trabalha para atender as ordens da dona de seu coração. Literalmente, Regina possui 

não só o coração do caçador, mas de muitas pessoas, guardados em um local 

secreto. Em seu quintal, cultiva uma macieira, carregada de maçãs vermelhas, além 

disso bandejas repletas dessa fruta estão expostas em vários ambientes da casa da 

prefeita.  

David Nolan (ator Joshua Dallas), o Encantado, é casado com Kathryn Nolan. 

No entanto, o casal vivia em conflito. Depois de numerosas brigas, David saiu de casa 

e foi encontrado, à beira da estrada, pela prefeita. Como ele estava inconsciente, 

Regina levou-o para o hospital local. Lá, ele ficou em coma por vários anos. No mesmo 

hospital em que Mary realiza trabalho voluntário.  

Despojado de aparência animalesca, mas não de sua maldade, o Senhor Gold 

(ator Robert Carlyle) passa a vestir-se elegantemente, apoiando-se a uma bengala 

para caminhar. Ele é Rumplestiltskin da Floresta Encantada. Proprietário da maioria 

das casas da cidade em Storybrooke, as quais aluga aos moradores. É dono de uma 

loja de penhores, onde também trabalha e guarda objetos mágicos.  

Henry (ator Jared Gilmore) é um garoto de dez anos. Aluno da professora Mary 

Margaret e adotado, ainda bebê, por Regina. Henry não constitui o grupo de 

personagens enfeitiçados pela magia da rainha. Ao ser adotado em Boston, o garoto 

começa a fazer parte da rotina de Storybrooke, após o feitiço ser lançado. Ele é filho 

biológico de Emma Swan. O garoto dispõe do livro Once Upon a Time, um conto de 

fadas, que é uma espécie de oráculo, onde já estão pré-estabelecidas as ações dos 

moradores da cidade, em suas verdadeiras identidades, como habitantes da Floresta 

Encantada. 
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Na história lida por Henry, o feitiço que acomete os moradores da cidade poderá 

ser desfeito pela salvadora. Emma Swan (atriz Jennifer Morrison), filha de Branca e 

Encantado que, ainda bebê, conseguiu escapar da maldição com a ajuda de seus 

pais. Mas a menina cresceu órfã, em lares adotivos, no mundo real, em Boston. Henry 

é o responsável por levar Emma à cidade dos enfeitiçados. No dia de seu aniversário 

de 28 anos, o garoto bate em sua porta, em Boston, dizendo que é seu filho. Segundo 

uma profecia, a salvadora viria para Storybrooke ao completar 28 anos.  

Com isso, tristes memórias povoam a mente de Emma. Abandonada pelo amor 

de sua vida, o pai de Henry. Prisão, gravidez e o filho deixado para a adoção. Por 

mais que ela não acredite nas palavras do garoto, percebe que Storybrooke é um local 

nada comum. Esquecido no tempo. Fato constatado a partir do relógio da torre da 

Biblioteca Pública, que marca sempre o mesmo horário. No entanto, no momento em 

que ela decide ficar na cidade, os ponteiros do relógio passam a funcionar 

normalmente.  

Para adentrar no mote da pesquisa, oito episódios foram selecionados para que 

servissem de suporte para revisitar o mito feminino. Desse modo, as narrativas que 

abordaram a atuação da personagem Regina, enquanto filha, esposa, madrasta e 

mãe foram selecionadas para a realização da análise. O piloto da série, quatro 

episódios da primeira temporada, bem como mais três, pertencentes à terceira, quarta 

e quinta temporadas servirão como corpus para se buscar aspectos fundamentais 

sobre o contexto familiar de Regina. Com esse intuito, as temporadas e os episódios 

escolhidos são os seguintes:  

“Pilot” (o episódio piloto da série) situa o telespectador quanto ao roteiro e 

personagens da narrativa que terá início, bem como apresenta a proposta que reveste 

o tradicional com perfil inovador a partir da perspectiva de seus produtores em relação 

ao entretenimento.  

Na primeira temporada, os episódios 18, 11, 7 e 21 foram selecionados, 

conforme a ordem descrita. Eles serão dispostos, nessa sequência, para que o leitor 

e a leitora entendam a narrativa, de forma linear, bem como o proposto para a análise. 

Nessa perspectiva, apresenta-se a personagem Regina na companhia de seus pais, 

enquanto filha, bem como a experiência de seu primeiro amor, em “The Stable Boy” 

(O Homem do Estábulo - E18); posteriormente, a personagem torna-se esposa do rei 

Leopold e madrasta de Branca, em “Fruit of the PoisonousTree” (O fruto da árvore 
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venenosa - E11); em “The Heart Is a Lonely Hunter33”(O coração é um caçador 

solitário – E7), na condição de viúva, Regina inicia a perseguição à Branca, 

culminando no planejamento da morte da enteada com o auxílio de o caçador; já em 

“An Apple Red as Blood” (Uma maçã vermelha como o sangue – E21), revisita-se o 

elemento maçã, interligando-se as histórias de Branca de Neve e as atuações das 

rainhas e das Brancas, sobretudo, salientando o conflito entre madrasta e enteada.  

Em “Mother” (Mãe), episódio 21 da quarta temporada, evidencia-se a conflituosa 

convivência entre Regina e Cora, mãe e filha. Para afrontar sua genitora, a 

personagem ingere uma poção venenosa e/ou mágica que fará com que ela nunca 

engravide. 

Na terceira temporada, “Save Henry” (Salvar Henry), o episódio 9 aborda a 

adoção de Henry e as dificuldades iniciais em que a prefeita Regina apresenta 

assumindo o papel de mãe e de administradora da cidade. Na quinta Temporada, em 

“Only you” (Somente você), episódio 22, Regina sofre a perda de seu segundo amor, 

Robin Hood, com isso, revisita-se a questão de que personagens más ou que já 

apresentaram esse perfil jamais terão finais felizes, a constituição de sua própria 

família patriarcal.  

O piloto da série foi escrito por Edward Kitsis e Adam Horowitz e dirigido por Mark 

Mylod. O episódio estreou em 23 de Outubro de 2011 nos Estados Unidos. 

Semelhante às demais obras analisadas34, o piloto inicia-se como em um conto de 

fadas, em que a história é narrada:  

 

Once upon a time 
There was na enchanted forest filled with all the classic characters we know. 
Or think we know. 
 
One day they found themselves trapped in a place where all their happy 
endings were stolen. 
Our world.  
This is now it happened35 
(ONCE UPON A TIME. Pilot. 2011, 25s).  

                                                           
33 Nesse episódio, problematiza-se o mito da maternidade, uma vez que o personagem caçador foi criado 

por lobos.  
34 Com exceção do filme Snow White (2001), em que a história inicia já com a primeira cena e a fala da 

camponesa Josephine, mãe de Branca.  
35 Era uma vez 

Havia uma floresta encantada repleta com todos os personagens clássicos que conhecemos.  
Ou pensamos conhecer.  
Um dia, eles se viram presos em um lugar onde todos os seus finais felizes foram roubados. 
O nosso mundo. 
Foi assim que aconteceu (tradução minha). 

https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/The_Heart_Is_a_Lonely_Hunter
https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/Edward_Kitsis
https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/Adam_Horowitz
https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/Mark_Mylod
https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/Mark_Mylod
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Após a apresentação da obra pelo narrador, a cena clássica em um conto de 

fadas é mostrada. O trote apressado de um cavalo branco, conduzido pelo príncipe e 

sua suntuosa capa vermelha, esvoaçando ao vento. Entrecortado por lagos, o 

caminho estreito conduz Encantado ao encontro da amada.  

Ao cair da fina neve que encobre a floresta, o príncipe adentra a mata e depara-

se com Branca em um esquife. Ao aproximar-se já é abordado por Mestre, que 

expressa um lamento “É tarde demais!”. Em lágrimas, Encantado pede licença aos 

anões para dizer seu adeus à princesa, sem a presença dos mesmos. Ao beijá-la, a 

mágica acontece. As cores funestas, que encobriam a floresta, cederam ao natural 

colorido de árvores silvestres e Branca acorda do sono mórbido. Como em Branca de 

Neve e os sete anões (1937), um beijo de amor desfez o encanto. 

Enquanto Branca e Encantado conversam alegremente, inicia-se outra cena 

com o “sim” do príncipe diante do altar, na cerimônia de casamento com Branca. Após 

os votos de amor eterno entre os noivos, o padre os declara “marido e mulher”. 

Expressão já questionada em Mirror, mirror (2011). O homem torna-se marido após o 

enlace matrimonial e a mulher passa a ser mulher. Bastante redundante a repetição 

de termos e incoerente se a reflexão partir da questão em que Branca estaria entrando 

na puberdade, mas não estava, bem como a Branca do filme de 2011. Em Once Upon 

a Time (2011), não há referência à idade da princesa, mas ela mostra-se em seus 20 

anos ou mais. 

Quanto ao beijo de amor que fez as Brancas despertarem, em 1937 e na série, 

enfatiza a mensagem de que “o amor verdadeiro sempre vence assim como o bem”, 

repetida várias vezes pelo casal de príncipes durante as inúmeras temporadas da 

telessérie. 

No entanto, a alegria dos noivos é abalada durante a cerimônia de casamento 

no reino da magia. A invasão de Regina ao evento, evidencia, não só o seu 

descontentamento ao não ser convidada, uma vez que havia sido banida da Floresta 

Encantada para um mundo em que ela não poderia utilizar sua habilidade em feitiços, 

mas também, o prazer em desfazer qualquer possibilidade de alegria que a enteada 

possa desfrutar. 

A atitude da rainha é recorrente nos contos tradicionais. Em A bela dormindo no 

Bosque (1996), de Perrault, a sétima fada não fora encontrada e, por isso, não 

recebeu convite para a apresentação oficial da princesinha para o reino. Mesmo 
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assim, ela invadiu o castelo e rogou a maldição do sono para a menina. Em A bela 

adormecida (2018), de Grimm, a décima-terceira fada também não foi convidada para 

o festejo, pois não havia pratos de ouro o bastante. A fada agiu como as anteriores, 

rogando uma maldição.  

Na literatura, comumente a personagem fada, em situação de desagrado, 

transforma-se em bruxa, de outro modo, o inverso não acontece. Como se apresenta 

nos contos, as mulheres más cessam seus atos malévolos e feitiçarias por meio de 

mortes violentas. Não há possibilidade de Rainha Má ou bruxa vir a tornar-se fada. 

Vilãs não se tornam heroínas, pelo menos é o que as histórias de fadas apresentam 

até então.  

Nessa perspectiva, nas narrativas analisadas, bem como em Once Upon a Time, 

rainha e bruxa são denominações associadas a mesma personagem. Nas obras de 

Branca de Neve, a mãe e madrastas são as rainhas-bruxas. A mesma adjetivação 

atribui-se à Regina Mills?  

De acordo com o dicionário de nomes próprios on-line, “Regina tem origem a 

partir do latim Regina, significando “rainha”, “senhora absoluta” ou “a maior””. Desse 

modo, Regina seria a senhora absoluta da Floresta Encantada, a rainha. Já Mills são 

moinhos em inglês, seu sobrenome, o que tem relação com Cora, filha de um moleiro 

e mãe de Regina. A identidade da personagem, recebendo nome e sobrenome, 

corresponde a atuação na série: A rainha, neta de um moleiro. 

Em relação às rainhas analisadas, Regina é a primeira a receber nome e 

sobrenome. Provavelmente, deve-se pelo motivo de que seus criadores, Kitsis e 

Horowitz atribuíram uma história de vida não somente a ela como também aos demais 

personagens dos contos, aproximando-os ao mundo real, em Storybrooke.  

Considerando o significado de bruxa, observa-se que é pertinente à Regina. É 

uma personagem sanguinária, pratica rituais macabros e não apresenta instintos 

maternais em relação à enteada. No entanto, a linguagem figurada de velha e feia, 

designando bruxa não lhe cabe, pois a personagem é uma mulher lindíssima, atuando 

como Rainha Má ou Regina Mills.  

Com a indústria cinematográfica, acentuou-se o modelo de cultura em que o 

quesito beleza tornou-se fundamental para as mulheres. Situação observável não só 

para a escolha de atrizes para atuarem como Brancas, mas também, como rainhas.  
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A preocupação com a beleza é uma constante nos papéis associados às rainhas 

nas obras literárias dos irmãos Grimm (2000; 2018), bem como nos filmes de 1937, 

2001 e 2012, mas Regina não a cultua como as demais. Veste-se, elegantemente, 

priorizando o preto em calças justas de couro e casacos, o que já destoa da 

vestimenta da época, em que as mulheres usavam vestidos longos 

predominantemente. Essa era uma das preocupações de sua mãe, ou seja, vesti-la 

para agradar os homens. Apresentá-la como uma dama aos pretendentes, 

evidenciando o que Beauvoir (1967, p. 33) pontua sobre essa questão, “a 

preocupação da aparência física possa tornar-se para a menina uma verdadeira 

obsessão; princesas ou pastôras, é preciso sempre ser bonita para conquistar o amor 

e a felicidade (...)”. De outro modo, a obsessão pela beleza não pertencia à Regina, 

mas à Cora, sua mãe. 

Para o personagem autor na série, que escreveu o livro Once Upon a Time, de 

posse de Henry, Regina é a sua criação favorita. Ele a define como quem apresenta 

objetivos bem definidos. Uma personalidade danificada com traço autodestrutivo. A 

fórmula do sucesso (...)” (ONCE UPON A TIME. T4E21, 2014, 16min09s).  

O personagem autor definiu Regina, como rainha, uma vez que ela é a fórmula 

do sucesso, enquanto bruxa e Rainha Má, pois apresenta personalidade danificada 

com traço autodestrutivo. A originalidade na construção da personagem Regina e 

Rainha Má consiste no fato de ela ter se tornado má como sua mãe, uma vez que a 

personagem odiava o que a genitora representava em sua vida.  

De outro modo, Regina não agia sozinha. Por sugestão de Rumple, ela decide 

sair de seu exílio e surge na cerimônia dos noivos no piloto da série. Postura 

coincidente das rainhas, mãe ou madrastas de Branca. Em 1812, a mãe da princesa, 

esteve ao casamento de uma linda princesa, segundo o espelho, pois queria conhecê-

la, já que julgava que Branca estivesse morta. Na verdade, a rainha-mãe decidiu ver 

quem poderia roubar-lhe o status de beleza, uma vez que já havia se livrado da filha, 

mas teve uma enorme surpresa, a noiva era a filha que julgava tê-la matado. Com 

pantufas de ferro em brasa, a rainha foi forçada a calçar-se e a dançar até a morte. 

Em 1819, situação semelhante aconteceu com a madrasta-rainha de Branca. Já na 

animação de 1937 e no filme de 2001, não houve cerimônia de casamento.  

Em Mirror, mirror (2012), a madrasta-rainha esteve ao casamento da enteada, 

presenteando-lhe com uma maçã e, provavelmente, como as demais tenha falecido, 
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de acordo com duas possibilidades que se mostraram implícitas no filme: ou ingeriu a 

maçã envenenada, uma vez que Branca convidou-a para servir-se primeiro ou por 

que, sem poderes mágicos, estava muito envelhecida, já à beira da morte.  

Regina, então, repete a ação de outras rainhas, feridas em seu orgulho. Adentra 

o solo sagrado, a Igreja, desculpando-se do atraso, e logo já diz a que veio, presentear 

os noivos com a maldição do sono eterno. Não só os noivos, mas todos os 

personagens da Floresta Encantada serão aprisionados no tempo. Perderão suas 

memórias, seus vínculos familiares e, consequentemente, a felicidade. 

Alguns meses se passaram após a visita inoportuna da rainha, Branca, grávida, 

mantinha-se preocupada com as rogativas da madrasta. Encantado tentava acalmá-

la, enfatizando que foram somente palavras ditas por Regina e que ela não poderia 

prejudicá-los. Branca discorda, mencionando que: “Ela envenenou uma maçã só 

porque me achava mais bonita que ela. Você não tem ideia do que ela é capaz” 

(ONCE UPON A TIME. Pilot. 2011, 10min34s).  

A princesa não era nada ingênua, tanto que, quando Regina invadiu a Igreja, 

Branca empunhou a espada que estava na cintura de Encantado, direcionando para 

a rainha, mas desistiu de usá-la a pedido do noivo, bem como, em sua fala acima, 

alertando Encantado quanto à gravidade da situação, da extensão do ódio em que a 

madrasta sente por ela.  

Enquanto, na Floresta Encantada, espera-se o nascimento de Emma, filha de 

Branca e Encantado, juntamente com a chegada do feitiço lançado pela rainha, em 

Storybrook, Henry direciona-se a Boston, à procura da mãe biológica. O garoto desce 

do ônibus e bate à porta da genitora, apresentando-se como filho dela.  

De forma bastante insistente, ele a convida para ir até Storybrooke. Ela cede e 

leva-o para casa. No caminho, Emma percebe que Henry traz em suas mãos um livro 

e questiona se ele acredita em contos de fadas. Ele diz que o livro, referindo-se à obra 

Once Upon a Time36, é muito mais que isso. Não são contos de fadas, mas que todas 

as histórias contidas nele acontecem.  

Ao chegarem em Storybrooke, Henry apresenta Regina à mãe biológica dele. A 

prefeita fica perplexa com a situação, deixando bem claro à Emma que adotou o 

menino, por meio de registros sigilosos, quando ele tinha três meses de idade. Ambas 

                                                           
36 Na quarta temporada da telessérie, o autor do livro, o personagem Isaac Heller (vivido pelo ator Patrick 

Fischler), aparece para reescrever a história de Heróis e Vilões. Além da telessérie, há a obra Once Upon 
a Time para venda, escrita por Odette Beane, em 2013. 
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conversam e Regina expõe como cuida de Henry: “Sou mãe solteira. Então, eu tenho 

que manter a ordem. Sou rigorosa? Acho que sim. Mas é para o bem dele. Quero que 

o Henry se dê bem na vida. Você acha que isso me torna má?” (ONCE UPON A TIME. 

Pilot. 2011, 21min35s).  

Emma responde que tem certeza que ela não é, mas que o menino só está 

mencionando que Regina é má (e disse isso na chegada em casa, na frente das mães) 

devido aos contos de fadas. Novamente, a prefeita se surpreendeu, pois não tinha 

conhecimento desse livro, ainda mais por que ele havia sido dado por Mary Margaret, 

a professora do garoto.  

A salvadora sai da casa de Henry determinada a voltar para Boston, quando vê 

no banco do carona, o livro de Henry, com isso, desvia o olhar da direção e, quando 

olha, há um lobo à frente do veículo. Para desviá-lo, bate o carro na placa com o nome 

da cidade. Devido ao acontecimento, pernoita em Storybrooke e acaba reservando 

um quarto, na pensão da vovó de Chapeuzinho Vermelho, inicialmente, por uma 

semana. 

Após, outra fuga de Henry de sua casa e seu retorno na companhia de Emma, 

Regina, em nova conversa com a forasteira, desta vez, de forma nada amistosa, 

salienta: “nos últimos dez anos em que você estava fazendo sabe-se Deus o quê...eu 

troquei cada fralda, cuidei de cada febre e suportei todas as más criações. Você pode 

ter gerado ele, mas ele é meu filho” (ONCE UPON A TIME. Pilot. 2011, 38min40s) e, 

em tom ameaçador, ordena que Emma deixe a cidade. Ordem que a mãe biológica 

ignora.  

Debruçado em sua janela, olhando fixo para o relógio da Biblioteca Municipal, 

Henry constatou o exato momento em que o ponteiro movimentou-se. Assim, teve a 

certeza de que Emma havia ficado na cidade. Para ele, a salvadora quebrará o feitiço 

que fez os moradores de Storybrooke estagnarem no tempo, assim como o relógio da 

cidade. Na Floresta Encantada, Gepeto e Pinóquio constroem o armário a partir da 

árvore mágica, que transportará Emma para outra terra, visando salvá-la da maldição. 

Emma vem ao mundo junto à chegada da nuvem roxa de feitiço.  

Nas narrativas analisadas, os personagens-pais não são mencionados ou estão 

em estado de encantamento, como os genitores de Branca. Na série, Encantado levou 

Emma até o armário mágico, enfrentando os guardas da rainha, sendo gravemente 

ferido, mas a menina se salvou.  
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No entanto, os demais personagens não tiveram a mesma oportunidade da 

bebê. A maldição transportou-os para Storybrooke, Maine. Eles passam a viver em 

um mundo comum, sem magia e novas histórias começam. 

O episódio 18 da primeira temporada, “O homem do estábulo” (The stable boy), 

foi escrito por Edward Kitsis e Adam Horowitz. Dirigido por Dean White, estreou no dia 

1º de abril de 2012, nos Estados Unidos. Algumas revelações nesse episódio são 

muito relevantes para que se entenda a transformação de Regina em Rainha Má, 

observando-se o quanto o contexto familiar da personagem contribuiu para a sua 

mudança de perfil.  

A personagem Regina é filha única de Cora37 (atriz Barbara Hershey) e de Henry 

(ator Tony Perez). A genitora casou-se movida pelo interesse. Como filha de um 

moleiro, uniu-se a Henry, vendo nele a chance de ascender socialmente, pois ele 

pertencia à realeza. Para Cora, “o amor é uma fraqueza”, frase costumeira, proferida 

por ela na série e que evidencia o seu ponto de vista sobre esse sentimento.  

A personagem mãe de Regina é baseada em a Rainha de Copas, de Alice no 

País das Maravilhas, bem como na filha do moleiro do conto de fadas Rumplestiltskin. 

Na telessérie, ela é vilã, praticante de magia e bastante severa na criação da filha. 

Provavelmente, porque tenha sofrido a sanção do sistema opressor ao ter sido mãe 

solteira. Cora, em atitude de proteção excessiva, suprime qualquer ato que a filha 

possa esboçar se o mesmo não se enquadre no, culturalmente, aceitável para a 

conduta feminina.  

No tempo em que se situam as cenas desse episódio, era comum as mulheres 

se submeterem aos caprichos masculinos, no entanto, Cora usava magia para impor-

se, provocando medo em seus familiares, o marido e a filha. Henry, o marido de Cora 

e pai de Regina, demonstra amar a filha, argumentando em sua defesa, quando essa 

é agredida verbalmente pela mãe e, até mesmo, fisicamente, quando Cora usa magia 

para manipular a filha. O genitor mostrava-se presente, sempre ao lado da garota, 

mas não era forte o suficiente para impedir as ações da esposa, pois temia seus 

poderes e seu perfil vingativo.  

No início do episódio, evidencia-se a ruptura da protagonista com a premissa de 

mulher patriarcal, contrapondo seu vestuário. Nas cenas, Regina é vista com 

                                                           
37 Posteriormente, verificar-se-á que Cora teve Zelena, antes do casamento com Henry. No entanto, 

sendo filha de um moleiro beberrão e ela, trabalhando em uma taverna, não tinha como criá-la, assim, enviou a 
menina para outro mundo, o País das Maravilhas. 

https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/Edward_Kitsis
https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/Adam_Horowitz
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indumentária masculinizada para a época. Vestida de trajes próprios para montaria, 

usava calças compridas e longos casacos, apesar de sua postura feminina, o que não 

convence sua mãe. Para a genitora, tais vestimentas são para homem, obrigando a 

filha vestir-se conforme moldes sociais da época. Regina, ao mesmo tempo em que 

prefere vestir-se de forma mais despojada, submete-se aos caprichos da mãe por 

medo.  

Butler (2003) considera que o gênero é socialmente construído, isso não significa 

que se uma mulher se veste com roupas que, tradicionalmente, são consideradas 

próprias para o homem, ela deseja se tornar homem. A construção do gênero 

pressupõe, primeiramente, o querer construir-se como o outro. O que jamais se 

evidencia na postura de Regina, mostrando-se em atitudes e perfil femininos. 

A protagonista sofre proibições em relação ao que lhe é permitido enquanto 

mulher, desde a roupa que deve vestir-se até com quem lhe será permitido casar-se. 

Cora é a responsável pela vigilância rigorosa a que submete a filha. Nesse contexto, 

há um pai que teme a esposa, por isso mostra-se omisso frente às ordens e desordens 

da mesma e insatisfeito com o casamento ao qual contraiu. Apesar de demonstrar 

sentimentos de amor à filha, não interfere na forma como Cora a trata. Não há alegria 

no ambiente familiar.  

Já Cora apresenta atitudes paradoxais. Enquanto mãe e esposa é subversiva 

em relação aos padrões da época, mostrando-se dominadora e ardilosa. Por outro 

lado, é defensora dos padrões sociais, tanto que impõe à filha que se adeque à 

postura feminina convencional, pois essa atitude não traria incômodos a ela, uma vez 

que se Regina se mostrasse submissa e obediente, poderia ser moldada de acordo 

com os anseios da mãe, ou melhor, à cultura patriarcal.  

Na cena em que Regina está montando e saltando obstáculos com o cavalo, 

sente-se feliz, ouvindo os incentivos de seu pai. Ambos riem, mas quando a mãe se 

aproxima, a euforia pouco dura. Logo, Cora repreende a filha: 

 
“- Você cavalga como um homem. Uma dama deve ser graciosa. Deveria 
usar uma sela” – A personagem argumenta que estava só se divertindo. No 
entanto, Cora a repreende: 
“- Você está um pouco velha para se divertir. Quem vai querer se casar com 
você se portando como uma plebeia?” - E a mãe segue o discurso, 
acrescentando que a filha está se tornando uma solteirona, pois as garotas 
da idade dela já estão casadas (ONCE UPON A TIME. T1 E18, 2min38s-
3min38s, 2012). 
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De forma nada amorosa, Cora apresenta à filha os valores cultuados pelo mundo 

real, ainda que elas estejam na terra da magia. Desde tenra idade, as mulheres devem 

aprontar-se para o casamento, não há tempo para diversão, mas sim, para constituir-

se como fêmea, visando logo um noivo, pois mulheres de mais idade não são viçosas, 

não são escolhidas pelos homens para o matrimônio. 

Beauvoir (1970) discute sobre a situação da mulher enquanto filha, a qual vive 

submetida aos domínios do pai, e, ao casar-se, ao do marido. Mudam-se os cativeiros, 

mas a condição escrava, de serva, é a mesma. Na telessérie, a situação é 

semelhante, porém, é a mãe que cultua falsos valores, ou seja, impõe que a filha deva 

casar-se jovem, pois, com mais idade nenhum homem demonstrará interesse por ela 

ou por seu corpo, como Beauvoir pontua sobre seu tempo.  

Percebe-se que, Cora, mesmo sendo feiticeira e, por isso, detendo o poder, 

implicitamente não consegue se desvencilhar do poderio masculino, pois exige que a 

filha siga os padrões patriarcais. De outro modo, o desejo de casar-se com um rei era 

o de Cora, mas que não deu certo, pois foi enganada pelo jardineiro do rei que usou 

a identidade do próprio. Devido a isso, provavelmente, ela transfira suas aspirações à 

filha, salientando que as faz para o próprio bem da moça. Assim, o melhor para a filha 

seria inserir-se no sistema falocêntrico, tornando-se esposa e mãe.  

Beauvoir (1970) salienta ainda que o homem, ao encantar a mulher com a 

bravura que a sociedade o caracteriza, consegue retirá-la da natureza, separando-a 

da mesma, para que possa escravizá-la, “mediante cerimônias e contratos, elevaram-

na à dignidade de pessoa humana, deram-lhe liberdade” (BEAUVOIR, 1970, p. 233). 

Entretanto, a mulher inseriu-se no hostil ambiente masculino como serva, tornando-

se livre talvez da união com a mãe-natureza, mas escrava de seu homem-dono. 

Desse modo, Regina abandonaria seu ambiente doméstico, junto aos pais, para 

assumir um outro, na companhia do esposo, escolhido pela mãe. 

Neste episódio, o homem do estábulo é Daniel. O cuidador de cavalos, 

empregado dos pais de Regina e a verdadeira paixão da protagonista. Os amantes 

encontram-se no estábulo, lugar onde ele trabalha. A diferença de classe social 

impede-os de assumir a relação.  

A desigualdade de classes sociais entre o homem e a mulher, como é o caso do 

homem do estábulo e a personagem Regina, é tema recorrente em obras 

literárias.Romeu e Julieta, de Shakespeare (1997), é um exemplo clássico dessa 
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situação. No entanto, na maioria das vezes, o romance não termina com a tão 

esperada união do casal.  

Os valores adotados pela sociedade determinam as condutas do homem e da 

mulher, estabelecendo o certo e o errado dentro de um mecanismo naturalizado como 

ideal. É muito difícil desvencilhar-se das amarras de um sistema consolidado, 

historicamente, e que se fortalece de forma incessante e contínua. 

Nesse contexto, para Regina, só há uma escolha entre duas possibilidades que 

trariam tristes consequências em sua vida. Ela poderia optar entre trair sua mãe e 

casar-se com o seu verdadeiro amor ou agradar sua mãe e tornar-se noiva de um 

membro da realeza, sendo fadada a uma vida infeliz, assim como a de sua mãe.  

Enquanto isso, em Storybrooke, Kathryn Nolan38 (atriz Anastasia Griffith), 

esposa de David, discute com Mary Margaret, pois descobre o envolvimento da 

professora com seu marido. No entanto, de forma misteriosa, a esposa traída 

desaparece. Consequentemente, Mary é acusada da suposta morte de Kathryn, bem 

como presa.  

Regina está por trás dessa confusão envolvendo a enteada. Por sugestão de 

Rumple, a prefeita incitou o conflito entre as duas mulheres, como, também, pôs em 

prática um plano para incriminar a professora. Indiscutivelmente, a denominação de o 

Senhor das trevas para Rumplestiltskin é a mais apropriada, uma vez que ele sempre 

está instigando a antagonista39 à prática de maldade. 

Na terra dos contos de fadas, o final feliz não aconteceu. Ainda que Daniel 

enfatizasse que o verdadeiro amor é a magia mais poderosa de todas e que, por meio 

dele, tudo se vence, o rapaz acabou sendo assassinado pela futura sogra na frente 

de Regina.  

A genitora esmaga o coração de quem se atravessa em seu caminho. 

Literalmente, fez o mesmo com Daniel. Obstinada, Cora faz uso de magia e artifícios 

para ver Regina casada com o rei Leopold. Com esse intuito, matou a mãe de Branca 

                                                           
38Sua contraparte, na Terra dos Contos de Fadas, é a Princesa Abigail. 
39 A personagem Regina passa de protagonista à antagonista na telessérie. Como filha, ainda no 

convívio com os pais, atua como protagonista. Após casar-se com o rei Leopold, torna-se vilã, 
antagonizando as cenas. A mudança de atuação da personagem, de protagonista a antagonista, 
acontece na Floresta Encantada. Em Storybrooke, a personagem continua atuando como antagonista, 
mas, posteriormente, deseja desfazer-se desse rótulo, tentando provar que vilãs podem tornar-se 
heroínas. Desse modo, o processo inverso ao da terra da magia aconteceria em Storybrooke, ou seja, 
de antagonista, Regina tornar-se-ia em protagonista.  

https://www.google.com/search?q=Anastasia+Griffith&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM4rLjcofsRoyi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08SxiFXLMSywuSSzOTFRwL8pMS8ssyQAAwXLmv1sAAAA


247 

 
 

e forjou um acidente com a menina, para que Regina a salvasse e, 

consequentemente, conhecesse o rei. 

Em uma discussão com Cora, Regina tenta expressar o que, realmente, tem 

importância em sua vida e implora à mãe que a deixe ser ela mesma, pois não se 

importa com status. Como postura habitual, Cora não dá ouvidos à filha. Detestando 

desobediência, como assim denomina o ato da garota, eleva-a do chão, amarrada, 

usando magia, deixando-a nesta posição até que prometa que será boa filha. 

Boa ou má, estereótipos consolidados à mulher pela sociedade e evidenciados 

por Beauvoir (1970) e Schmidt (2012). Devido à educação tradicional, a figura 

feminina sempre aceitou e, de certo modo, dissimulou papéis, temendo a punição. 

Conforme Beauvoir (1970), durante séculos, fatos e mitos condicionaram a mulher à 

escravidão ao sexo oposto. Para que essa condição se perpetuasse, estigmas e 

estereótipos foram-lhe atribuídos, consoantes às qualificações.  

Em sentido geral, a mulher deve figurar como boa, agindo, cotidianamente, para 

reafirmar esse estigma. Em ação não condizente com o que se pré-estabelece como 

correto para o feminino, como a decisão de Regina em fugir com o namorado, poderá 

torná-la má. Sem a possibilidade de restituir seu perfil.  

Scott (2002) denuncia as posturas paradoxais quando se trata de personagens 

femininos e personagens masculinos, uma vez que diferentes histórias são criadas 

para se atenuar ou ressaltar características, de acordo com o gênero sexual. 

Antonio Candido (2002, p. 54), ao tratar sobre a personagem de ficção, declara 

que o personagem, inserido no enredo, expõe a visão de mundo e valores que lhe é 

incutido. Assim, personagem e enredo, interligados, são responsáveis em delinear os 

objetivos do romance. Nada difere nas telesséries, que, também, apresentam, por 

meio dos personagens, o paradigma da tradição de gênero.  

Em Once Upon a Time, o culto ao gênero é visível, tanto que Regina não estava 

se esquivando do contrato matrimonial, pois casaria com Daniel, com quem ela 

escolheu. Ela seguiria a tradição imposta às mulheres. De outro modo, a luta da 

protagonista é em relação aos valores adotados para que aconteça esse contrato. 

Não é permitida a união de casais de classes sociais diferentes, mas é aceitável a 

união sem amor das partes, visando interesses pessoais. Falsas estigmas adotados, 

cultuados pelo sistema patriarcal. 
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Beauvoir (1970) afirma que há no indivíduo um desejo primitivo de querer a 

liberdade, querer desvelar-se, que nada mais é do que uma única e mesma escolha. 

Desse modo, o sujeito no ensejo de ser e de se desvelar equivale ao desejo de ser 

liberto. Independente de gênero, de época, a busca pela liberdade é uma 

característica inerente à espécie humana. No entanto, segundo a autora, a liberdade 

pressupõe ambiguidade de escolha entre a “demissão”, que significa acomodar-se, 

aceitando a vida da forma como ela se apresenta, bem como na desistência da 

condição de ser livre, e a “assunção”, que é ascender à condição original de existir. É 

estar em liberdade. 

De outro modo, reportando-se à série, a prerrogativa de liberdade não estava 

associada à Regina, ao seu papel enquanto figuração do feminino, uma vez que, 

conforme os ditames sociais, essa é uma questão exclusivamente masculina. A 

“demissão” era a única postura que a personagem deveria assumir, sobretudo, 

quando se tratava da escolha de um marido. Tanto que, na cena onde a personagem 

é pedida em casamento pelo rei, um homem bem mais velho que ela, quem aceita é 

a sua mãe. Enquanto o pai de Regina, gesticulava com a cabeça de forma negativa, 

desaprovando a situação. Pelas expressões da face e do olhar da garota, percebia-

se, nitidamente, a sua indignação em ser tolhida de seu direito de escolha. Conforme 

imagem que segue: 

 
 

Imagem 17: Regina sendo pedida em casamento pelo rei Leopold 

 
Fonte: ARENA (2016).  
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Na imagem, a mãe mostra-se feliz, pois o casamento representa a ascensão 

social que ela sonhou. Regina, vestida da forma que se sente desconfortável, 

deparou-se com situação ainda pior. Casar-se por obrigação com um homem que não 

conhece e não o ama. 

Nas obras literárias e fílmicas, analisadas anteriormente, a rainha desejava que 

Branca sucumbisse, motivada pela inveja da garota. De outro modo, na série, o que 

suscitou o conflito entre ambas foi outro, apesar de Branca comentar com Encantado 

que a rainha havia envenenado a maçã por considerar que ela fosse mais bela que 

Regina, esse não é o ponto chave da questão.  

O fato que instigou o ódio da rainha em relação à enteada, bem como o convívio 

familiar conflituoso entre as referidas mulheres, também, era curiosidade apontada 

por Bettelheim. Em abordagem de cunho psicanalítico, ele menciona que não é o 

acaso que levou a mãe/madrasta ao desprezo da menina sob sua tutela, uma vez que 

esse sentimento floresce a partir de uma situação específica. Como expõe:  

 
Não sabemos porque a rainha em "Branca de Neve" não consegue 
envelhecer com graça e se satisfazer de modo substitutivo com a 
transformação e florescimento da menina numa moça adorável, mas algo 
deve ter acontecido no passado dela que a torna vulnerável e faz com que 
odeie uma criança que ela deveria amar (...) (BETTELHEIM, 1980, p. 209).  

 
Como proposta de seus criadores, Once Upon a Time busca responder as 

dúvidas deixadas nas narrativas dos contos de fadas, como a abordada por 

Bettelheim. Em relação ao sentimento de vingança que move os atos da rainha, a 

resposta encontra-se na sequência deste episódio.  

Regina estava noiva do rei Leopold e mantinha um relacionamento amoroso com 

Daniel. Branca, que tinha por volta de 10 anos, em uma visita, procura a futura 

madrasta no estábulo e a encontra beijando outro homem, que não é seu pai. Ao 

presenciar a cena, a garota sai correndo e é alcançada por Regina, que conta a 

verdade para a menina, inclusive expõe que teme a reação de Cora sobre essa 

questão.  

Mostrando-se mais calma, a menina promete à Regina guardar segredo em 

relação ao que viu, mas Cora, vendo a proximidade das duas, resolve interrogar a 

menina sobre a filha. Aparentemente, muito preocupada, menciona que não sabe qual 

o motivo que fez com que Regina se distanciasse tanto dela, mas que a ama muito e 

somente deseja o melhor para a filha.  
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Com o objetivo de ajudar Regina, aproximando-a da mãe, a menina contou o 

que havia visto, bem como o relacionamento que o casal vinha mantendo. O resultado 

disso é que, na noite da fuga dos enamorados, em que combinaram de se encontrar 

no estábulo, foram surpreendidos por Cora. Aparentemente magoada, a genitora 

impede-os de sair do estábulo, trancando as duas possibilidades de saída daquele 

lugar, por meio de magia. Em tensa discussão, mãe e filha argumentam sobre o 

motivo de suas ações. Sem titubear, Cora deixa claro que a diferença de classe social, 

entre Daniel e Regina, impede-os de unirem-se, como segue: “Eu não me sacrifiquei 

para você alcançar o ápice da grandeza e acabar como a esposa do limpador de 

estábulo” (ONCE UPON A TIME. T1 E18, 31min45s, 2012). Regina declara que essa 

é a vida dela, o que escolheu para si, mas Cora a corrige, salientando que: “É a minha 

(vida), depois do que eu tive que fazer...os acordos...que eu tive que fazer para nos 

tirar da pobreza para conseguirmos esta vida e você quer jogar fora?” (ONCE UPON 

A TIME. T1 E18, 32min, 2012, grifo meu).  

No diálogo acirrado entre as duas mulheres, há perspectivas distintas sobre o 

mundo. A mãe autoritária, que já sofreu o desamor em sua vida e não acredita mais 

nesse sentimento, tanto que afirma que o amor é uma fraqueza. Para ela, o poder é 

o mais sublime dentre eles, uma vez que “[...] o poder verdadeiro persiste e, depois, 

não precisa depender de ninguém para se conseguir o que se quer” (ONCE UPON A 

TIME. T1 E18, 32min, 2012). Regina desconsidera a importância que a mãe atribui a 

classes sociais. Bastante romântica, vê em Daniel a sua própria felicidade. 

Ingenuamente, crê que nenhuma magia pode afastar duas pessoas que se amam. No 

entanto, a magia de Cora os separou.  

Surpreendentemente, após a discussão com a mãe e ao vê-la assassinar Daniel, 

Regina culpa Branca pelo insucesso de sua fuga com o amado, bem como pela 

consequente morte dele. De certa forma, a atitude da protagonista é insensata, uma 

vez que a enteada não passava de uma criança que, despojada de maldade, pensou 

que Cora quisesse somente ajudar Regina e vê-la feliz. No entanto, isso não significa 

que a convivência entre Cora e Regina tenha se harmonizado, após a morte de Daniel, 

pelo contrário, o conflito, entre ambas, acentuou-se cada vez mais.  

Devido ao fato de Branca relatar à mãe da protagonista os planos da filha, bem 

como as ações de Cora para impedi-la de unir-se ao empregado da casa, o ódio de 

Regina estendeu-se às mulheres de sua família. Nunca houve um bom convívio com 
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a mãe, no entanto, Branca era tratada com carinho pela futura madrasta, antes de a 

menina relatar o segredo à Cora.  

Segundo Regina, junto a Daniel, a sua felicidade também foi enterrada. Assim 

como a personagem Emma Bovary, do romance de Gustave Flaubert (2010), o 

sucesso de Regina viver o amor romântico esvaiu-se com os percalços da vida real. 

Beauvoir discute essa questão, já abordada anteriormente, a mulher associa a sua 

existência à de um homem, como se sua vida só representasse sentido e alegrias na 

convivência com o masculino, em pertencimento a ele. De outro modo, o amor 

aspirado pelas mulheres é próprio do gênero feminino. Isso se deve à educação que 

lhes é atribuída, reforçada, fortemente, com princípios de doação ao outro sem 

ensejar o mesmo, no esquecimento de sua existência.  

Instigada pelo ódio, Regina tornou-se a Rainha Má. Aprendeu magia com 

Rumplestiltskin e aniquilar a enteada era a sua principal meta. Como feiticeira, perdeu 

o medo de sua mãe, passou a ter vontade própria, alcançando a liberdade40. Assim, 

ela ascendeu à condição de existir, conquistando a assunção. 

Na telessérie, a liberdade significou “assunção” para o rei. Tanto que ele 

escolheu a esposa de acordo com seus interesses. Contrariamente, a essa situação, 

a Regina não lhe foi permitido dizer não. Ela casou-se com quem a escolheu, 

conforme postura determinada para a mulher.  

Segundo Scott (2002, p. 78), a “história dos homens” transcorre de uma forma 

em que se reforçam a norma “da história humana em geral”, sendo, naturalmente, 

permitido liberdade de ação aos personagens masculinos. Com isso, a ideologia 

patriarcal é preservada nas narrativas de contos, quer seja literários ou fílmicos, por 

meio da construção contínua de modelos ideais para a postura feminina e masculina.  

“Fruit of the Poisonous Tree” (O fruto da árvore venenosa), o episódio 11 da 

temporada 1, é o próximo a ser analisado. Ele foi dirigido por Bryan Spicer e escrito 

por Ian B. Goldberg e Andrew Chambliss. Nos Estados Unidos, a estreia aconteceu 

em 29 de Janeiro de 2012 e, no Brasil, em 28 de Junho de 2012. 

                                                           
40Quanto à liberdade feminina, Mariana Coelho (2002) declara que a II Guerra Mundial foi o 

impulso inicial para que as mulheres saíssem de casa e, de certa forma, conquistassem, parcialmente, 
a liberdade. Isso somente aconteceu porque os homens estavam envolvidos em confrontos, então, 
coube à mulher o desempenho das mesmas tarefas, até então, consideradas masculinas. Contudo, 
ainda hoje, a “assunção”, tão desejada por Beauvoir e pela maioria do universo feminino, ainda é um 
porvir.  
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Esse episódio é a continuidade de “The stable boy” (T1E18), pois apresenta a 

narrativa após o casamento de Regina com o rei Leopold. Conforme planejado pela 

genitora, Regina torna-se rainha. No entanto, como é de se esperar, ela vive tempos 

infelizes junto ao marido, pois não o ama.  

“O Fruto da árvore venenosa” mostra o rei Leopold, encontrando, casualmente, 

a lâmpada que aprisionava o gênio de Agrabah, como em “Aladim e a Lâmpada 

Mágica41”. O homem, liberto recentemente, concede ao rei três desejos. O rei disse 

que não precisava de nada, tinha tudo que desejava, mas o que mais lhe dava prazer 

era a felicidade de seu povo. De outro modo, ouvindo as lamúrias da vida de 

escravidão do gênio, o rei concedeu-lhe que fosse liberto, além disso, desejou em seu 

segundo pedido que o terceiro pertencesse ao homem recém-conhecido. Como 

curiosidade, Leopold questiona o que o afortunado fará com a liberdade. Ele, sem 

titubear, responde que fará o que a prisão o impediu, o encontro do amor. Com muita 

simpatia, o rei convida-lhe para acompanhá-lo até o castelo, pois lá achará o que 

procura.  

Ao ser apresentado à família do rei, Branca e Regina, o gênio, realmente, 

encontra o amor. Pela infelicidade do anfitrião, o forasteiro apaixonou-se, à primeira 

vista, pela rainha. Na festa de aniversário do rei, houve a oportunidade de o gênio 

aproximar-se mais de sua amada, conforme esperava.  

Durante o evento, era perceptível os louvores de Leopold para com a filha. 

Regina, desolada, assistia a tudo. Branca já deveria ter seus 20 anos ou mais. Desse 

modo, fazia uns 10 anos que a rainha estava casada, pois a enteada tinha dez anos 

quando Regina e o rei contraíram matrimônio. 

Em frente aos convidados, da filha e da esposa, Leopold profere um discurso, 

bastante constrangedor para a rainha. Por meio das palavras do rei, não há espaço 

para Regina na constituição familiar dele, pois sua família completa-se com Branca e 

a memória sempre presente da esposa falecida, conforme menciona:  

 

Presentes não são necessários para marcar essa data, em especial, pois eles 
serão ofuscados pelo maior presente de todos, minha filha Branca [...]. Todo 
o dia, eu olho para o seu rosto e sou lembrado da sua querida e falecida mãe 

                                                           
41Aladim é um dos personagens das histórias do livro As mil e uma noites, que é uma coletânea de 

contos orientais. O francês Antoine Galland traduziu as referidas narrativas, diretamente de manuscritos 
árabes, para o Ocidente, no início do século XVIII, em 1704. A partir de então, elas se espalharam pelo 
Ocidente, conforme a Enciclopédia Britannica Escola (ALADIM, s.d.) 

https://escola.britannica.com.br/artigo/As-mil-e-uma-noites/483388
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que, como você, era a mais bela de todo o reino (ONCE UPON A TIME. 
T1E11, 2012, 10min26s).  
 

Com expressão de muita tristeza em seu olhar, Regina retira-se do salão do 

palácio. Abrigou-se junto à macieira de sua infância, que trouxe para o castelo, 

quando, para lá, mudou-se. Diante das palavras do marido, não há como não sentir 

mágoa. Elas separam Regina da vivência familiar efetiva junto ao rei e à filha dele. A 

sombra da primeira esposa estará sempre à espreita, pois ainda é o grande amor de 

Leopold, bem como o amor pela filha. 

O gênio, observando a cena, segue a rainha e ambos se encontram junto à 

macieira. Gentilmente, ele questiona se ela não está disposta para a festa. Com voz 

embargada, a rainha diz que ninguém parece perceber sua ausência. Ele a contradiz, 

afirmando que a sentiu e observa a beleza da árvore, a qual estavam envoltos. 

Regina, fazendo menção à macieira, desabafa: “a árvore e eu temos uma coisa em 

comum. Nenhuma de nós pertence ao palácio e nenhuma de nós pertence a esse 

lugar. Não importa o quanto eu tente agradar o rei, ele nunca me amará como amava 

a primeira esposa dele. Estou presa pela memória de vida que eles compartilhavam” 

(ONCE UPON A TIME. T1E11, 2012, 12min). O gênio diz que entende, perfeitamente, 

a mágoa de Regina, pois esteve preso por muito tempo dentro da lâmpada. De outro 

modo, tentando reanimá-la, presenteia-lhe com um espelho, para que ela se veja 

como ele a vê: a mulher mais bela de todo o reino. Emocionada, ela aceita o presente. 

Nas obras literárias e fílmicas analisadas, a narrativa mostra as rainhas já de 

posse de seus espelhos, questionando-os quanto ao quesito beleza e utilizando-os 

como instrumento para realização de seus encantamentos. Com exceção do filme de 

2012, em que Clementianna não procurava o seu reflexo no espelho para conferir a 

supremacia de sua aparência, mas para conversar e aconselhar-se, no entanto, como 

as demais rainhas, também usava-o para as suas magias. Em “O fruto da árvore 

venenosa”, apresenta-se como o objeto chega às mãos da rainha e, ainda, como se 

torna mágico, o que será visto, posteriormente. 

Na sequência do episódio, Leopold chama o gênio para que ele descubra quem 

Regina amava, uma vez que tinha razões para crer que o coração da esposa pertencia 

a outro homem. O diário dela estava em posse do rei. Alcançando-o ao gênio para 

que o mesmo comprovasse a sua afirmação. Nele, a rainha havia escrito o seguinte: 

“Ontem, à noite, um homem me deu um presente e, apesar de ser um simples 

espelho, despertou sentimentos em mim que eu havia abandonado há muito tempo. 
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Esperança por amor e companheirismo, mesmo estando presa na corte de meu 

marido” (ONCE UPON A TIME. T1E11, 2012, 15min52).  

Claramente, Regina afirma que não ama o marido e nem o considera como 

parceiro ideal, mesmo estando casada com ele. Fato que o rei observara, tanto que o 

menciona ao falar com o suposto amigo: “Não sou tolo, estou vendo que a rainha está 

infeliz e deseja alguém para amá-la como nunca poderei, mesmo assim, nunca 

imaginei que ela iria me trair dessa forma” (ONCE UPON A TIME. T1E11, 2012, 

16min20).  

O relato da esposa, passado na noite anterior, configurou-se traição para o rei. 

Consequentemente, ele trancou Regina, no quarto dela, até que o referido homem 

fosse descoberto. De outro modo, Leopold já havia percebido a infelicidade da esposa 

e admite que nunca poderia amá-la da forma como ela deseja.  

Pelo contexto apresentado, percebe-se que o rei amou uma única vez, a mãe de 

Branca. Com Regina, casou-se para que a filha fosse criada com a referência de uma 

mãe, no caso, de uma madrasta. Somado a isso, a idade avançada do rei, 

provavelmente, não permita que ele proporcione à esposa noites fogosas de prazer.  

Nessa perspectiva, ambos não se amam. Provavelmente, se Regina não 

demonstrasse descontentamento de forma mais explícita, o rei continuaria fingindo 

que nada estava acontecendo. Não raro, a indiferença masculina, em relação à 

esposa, movia os casamentos nesse e em tempos mais recentes.  

Não só a indiferença, mas o sentimento de posse em relação às atitudes e, até 

mesmo, os pensamentos das mulheres, era da alçada do marido. Leopold, apesar de 

demonstrar muita amabilidade com a filha e com as pessoas de seu reino, foi bastante 

desrespeitoso com Regina. Ainda que ela deixasse o diário à vista para que ele o 

encontrasse e, com isso, motivasse o marido a tomar iniciativas contra ela, o rei não 

devia lê-lo, o diário não era seu, a não ser que ele se considerasse o dono da referida 

mulher. Em seguida, trancando-a no quarto, mostra austeridade em relação à sua 

companheira.  

Essa atitude rememora os contos georgianos e mingrelianos, bem como os de 

cunho novelesco em que o marido constrói um palácio para a esposa, após o 

casamento, visando testar sua fidelidade. Conforme menciona Propp: “- O senhor 

mandou construir uma torre de tijolo em seu pátio e ali a trancou. Deixaram-lhe apenas 

uma janelinha, por onde lhe passavam água e pão seco”. O motivo das jovens e das 



255 

 
 

mulheres aprisionadas é amplamente conhecido no gênero novelesco, onde os 

maridos ciumentos utilizam tal processo [...] (PROPP, 2002, p. 41). 

Não somente nos contos de caráter novelesco, a figura feminina é agredida em 

seus direitos fundamentais, mas também nos contos de fadas. Presa em ambiente 

restrito, incomunicável, a mulher é considerada “alguém ou algo” que necessita de 

domesticação e obediência ao marido, prática comumente utilizada com os nativos e 

negros escravizados, grupos que também assolam a periferia marginal da sociedade, 

assim como a mulher.  

Longe de ser natural, Heleieth Saffioti afirma que, nas relações entre homens e 

mulheres, a desigualdade “é posta pela tradição cultural, pelas estruturas de poder, 

pelos agentes envolvidos na trama de relações sociais” (SAFFIOTI, 2011, p. 71). A 

desigualdade de gênero é algo que se construiu, quer seja por meio de narrativas 

orais, de caráter novelesco ou contos de fadas, na verdade, todas contribuíram para 

movimentar as engrenagens do sistema patriarcal. Com frequência, novas histórias 

são tecidas, não surpreendentemente, com idêntico cunho ideológico, o menosprezo 

pelo perfil feminino, justificando, com isso, a possibilidade de encarceramento das 

mulheres, bem como os maus tratos a elas impostos. 

Em contexto familiar, geralmente, o que prevalece é a ideologia que consagra a 

desigualdade sexual entre gêneros. Como herança cultural, histórica e política, 

espaços distintos foram definidos para os sexos, como diferenciação em seu âmbito 

de atuação. Ao homem, lugares públicos são bem-vindos, bem como tudo o que esse 

horizonte abarca, enquanto à mulher, o encarceramento doméstico fez-se habitus, 

juntamente com as tarefas condicionadas a esse limite. Independente de época, o 

casamento constitui a identidade feminina porque essa condição é bastante pertinente 

às relações de poder e dominação de um sexo sobre o outro.  

Maria Berenice Dias (2007) argumenta que a agressividade constitui o perfil 

masculino, pois a sociedade a institui e a protege como atitude natural dos homens. 

Para isso, a sociedade constrói a imagem da superioridade do sexo, condicionada 

pelo respeito à sua virilidade, desse modo, sentimentos que envolvam afetividade e 

sensibilidade não são expressões de masculinidade.  

Segundo Dias, a naturalização desse comportamento é um trabalho da família, 

inicialmente. Conforme o infante cresce, as instituições sociais enfatizam o mesmo 

discurso, condizente ao patriarcado:  
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Desde o nascimento é encorajado a ser forte, não chorar, não levar desaforo 
para casa, não ser “mulherzinha”. Os homens precisam ser super-homens, 
não lhes é permitido apenas ser humanos. Essa errônea consciência 
masculina de poder é que lhes assegura o suposto direito de fazer uso de 
sua força física e superioridade corporal sobre todos os membros da família. 
(DIAS, 2007, p. 16).  
 

Dias dialoga com Beauvoir (1970) e Bourdieu (2002) sobre a difusão do discurso 

patriarcal, uma vez que sua abrangência não se restringe ao núcleo familiar, mas a 

todo o contexto que o envolve, por meio de um conjunto de instituições que 

representam o poder e interrelacionam-se em uma única voz. Incontestavelmente, a 

identidade do sujeito é formada, principalmente, pelo discurso narrativo, quer seja pela 

educação familiar, pelo sermão realizado pelo padre na Igreja, pela lição escolar, pela 

história lida nos livros ou assistida na TV. 

Na sequência do episódio em análise, o gênio espera Regina, embaixo da árvore 

que acompanha a trajetória de vida da rainha. Mas, ele não encontra a amada, e sim 

o pai dela. Henry relata que a filha é prisioneira de seu próprio rei e pede ao amante 

de Regina que entregue a ela uma caixa que trazia em suas mãos. O pai justifica que 

ele mesmo não o faz, pois os guardas sabem que ele é capaz de morrer pela filha, 

por isso não permitiriam sua entrada nos aposentos dela. De outro modo, Henry 

argumenta que o rei confia no gênio, pois não sabe que a rainha o ama, então, é o 

único que poderá fazer a referida entrega. O pai enfatiza, ainda, que o conteúdo da 

caixa poderá libertá-la da vida triste que leva e, de certo modo, intimidando o homem, 

fala que se ele gosta mesmo de Regina, fará de tudo para tirá-la da prisão em que se 

encontra.  

Chegando ao quarto de Regina, o gênio é recebido com uma declaração de amor 

e envolvido em afetuoso abraço que se precede de lamentos pela má sorte da 

prisioneira, como segue: “- Meu amor por você cresce a cada batida do meu coração. 

Mas o rei conseguiu ler o meu diário. Ele achou o meu espelho. Logo, ele descobrirá 

a verdade sobre nós. Não há nenhuma saída” (ONCE UPON A TIME. T1E11, 2012, 

24min13s).  

O homem contesta a fala da rainha, argumentando que sempre há uma solução 

e entregou a caixa à Regina, observando que, o pai dela afirmou que o que ela contém 

irá libertá-la. A rainha abre-a e nela há a víbora de Agrabah, com duas cabeças, e, 

segundo ela, tão mortífera que pode aniquilar qualquer um com uma única mordida.  
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O amante observa que o referido animal é de sua terra natal, por isso o conhece 

bem, mas, não entendendo a situação, o gênio questiona Regina quanto ao motivo 

de Henry tê-lo enviado em uma caixa para a filha. Direcionando a mão para a víbora, 

responde que, não havendo felicidade para ela nesta vida, com uma picadinha ela se 

tornará livre. Ainda complementa que sente muito, mas não poderá ficar junto a seu 

amor, o gênio.  

Como era previsto pela própria Regina, o amante a impediu de suicidar-se e 

partiu dele a sugestão de utilizar-se da víbora para a morte do rei. Assim aconteceu. 

Enquanto as duas cabeças da cobra picam-no em cada lado do pescoço, o rei, que 

estava dormindo, acorda e ouve o pedido de perdão do gênio. O assassino, ainda, 

confessa que o homem que o rei procura é ele, que se apaixonou pela rainha. Ainda 

menciona que será, eternamente, grato pela liberdade que lhe foi concedida, mas 

assim como ele foi libertado, ele libertará a rainha. Após pronunciar que nunca devia 

tê-lo libertado, Leopold morre. 

Quando o gênio retorna aos aposentos de Regina, anunciando que o plano já 

havia sido executado, é recebido com frieza pela amante, que o recebe sem jamais 

olhá-lo diretamente. Ela diz que a serpente foi encontrada e que os guardas já sabem 

que o animal pertence ao país do gênio, logo, relacionarão o assassinato ao amante. 

Argumenta que será uma questão de tempo para encontrarem-no e o executarem. 

Com a mesma frieza inicial, ela lamenta, afirmando que eles nunca ficarão juntos.  

Mostrando-se benfeitora, Regina menciona que providenciou um barco para o 

amante fugir do reino em segurança. A partir da atitude da rainha, ele se deu conta 

de que foi usado no plano dela e, por isso a serpente pertencia a seu país de origem. 

Obviamente, era para incriminá-lo. Com tristeza, considerou que nunca foi amado por 

Regina. Ela confessa o que o homem já havia concluído: “- Amar você? Eu queria o 

rei morto e você o matou. Você não tem mais utilidade para mim. Seja grato por eu 

estar oferecendo uma escapatória. Fuja do reino e nunca mais retorne” (ONCE UPON 

A TIME. T1E11, 2012, 39min34s).  

Considera-se cruel a fala de Regina, observando que ela desejava a morte do 

rei, mas para as mulheres, até final do século XX (como referência o Brasil), o 

casamento constituía contrato indissolúvel, uma vez que, somente a morte de um dos 

cônjuges poderia desfazê-lo. No contexto vivido por Regina, em que a mulher jamais 

poderia separar-se de seu esposo e nem se cogitava existir o divórcio, a aparição do 
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gênio em sua vida, foi a possibilidade que sonhava para que seu compromisso com o 

rei fosse desfeito, de forma que ela não sofresse as consequências. Mas, o gênio, ao 

ouvir que foi enganado e, algo ainda pior, que Regina não o amava, em prantos, 

afirmou que jamais poderia viver sem ela e, pegando a lâmpada, fez o pedido que o 

rei havia lhe concedido: “- Eu desejo estar com você para sempre. Olhar para sempre 

em seu rosto. Nunca sair de seu lado” (ONCE UPON A TIME. T1E11, 2012, 

40min18s). Para sua própria surpresa, ele é aprisionado dentro do espelho que havia 

presenteado Regina, assim, o espelho tornou-se mágico, pois ele pode falar com ela, 

mesmo estando preso dentro do objeto e, ainda, fazer-se de oráculo para sua amada. 

Em Storybrooke, Sidney Glass é o gênio da Floresta Encantada. Glass é redator-

chefe de O Espelho, Jornal da cidade e espião leal da prefeita. Não somente isso, ele 

continua apaixonado pela ex-rainha, sentimento que o acompanha desde a Floresta 

Encantada.  

A gestora da cidade tem conhecimento do que Sidney sente por ela, assim o 

manipula para que o mesmo acompanhe os passos de Emma, agora residente em 

Storybrooke. Ele envolve-se com Emma na busca de provas contra Regina, 

atendendo ordens da própria prefeita.  

Sidney e Emma desejam incriminá-la de um desvio de cinquenta mil dólares da 

conta da cidade para a conta pessoal da gestora. Sidney sugere que se deve mostrar 

quem Regina realmente é, independente dos meios que se use para isso. Emma 

desconsidera a fala do falso amigo, enfatizando que deseja agir corretamente, dentro 

da lei.  

Surpreendentemente, Mary Margaret apoia a fala de Sidney, dizendo que: “- 

É...talvez estejam fazendo algo errado, mas se isso é certo, isso faz de vocês pessoas 

más?” (ONCE UPON A TIME. T1E11, 2012, 13min43s). A partir do questionamento 

de Mary, denota-se a tentativa de ela justificar-se em relação ao caso que está 

mantendo junto a David, uma vez que ele é homem casado.  

Nessa perspectiva, observa-se que a professora não apresenta o perfil angelical, 

de moças puras e virgens como o das demais Brancas, evidenciadas nos contos e 

filmes. Mary tentou amenizar a situação que vive com David, pois o fim, a vivência do 

amor justifica os meios utilizados, ainda que esses magoem e envolvam uma terceira 

pessoa, a esposa do amante.  
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Após muitas investigações, Emma e Sidney tentam desmascarar Regina, diante 

do povo de Storybrooke, quanto ao desvio de verba, o que não acontece. Com o 

dinheiro construiu-se um playground público para as crianças brincarem com 

segurança. No final do episódio, a salvadora descobre que foi enganada por Sidney, 

que, na verdade, age como o espelho da prefeita, por ora, refletindo os passos de 

Emma.  

“The Heart Is a Lonely Hunter” (O coração é um caçador solitário) é o próximo 

episódio selecionado para a análise. Escrito por Edward Kitsis e Adam Horowitz e 

dirigido por David Barrett, é o sétimo da primeira temporada. Em 11 de dezembro de 

2011, teve sua estreia nos Estados Unidos e, em 24 de maio de 2012, no Brasil.  

Esse episódio é a sequência da narrativa, após o falecimento do rei Leopold. Em 

seu enterro, Branca e Regina abraçam-se, chorando a morte daquele que ambas 

muito amam. Após, as formalidades desse evento, Regina adentra feliz em seus 

aposentos e é abordada pelo gênio do espelho. Ele a parabeniza, pois a rainha 

conseguiu seu intento, libertar-se de um casamento infeliz com a morte do rei. Ainda 

não satisfeita, Regina menciona que falta uma para seguir o mesmo caminho do pai. 

Em diálogo com o gênio, ela observa que o fim de Branca terá que ser previsto 

com cautela, pois o reino a ama. O servo sugere que os soldados façam o trabalho. 

Regina desconsidera a sugestão, deseja um assassino profissional, sem coração. Um 

caçador, observado pelo gênio que, compactua com as ideias da rainha, não raro, 

instigando as ações dela. 

O reflexo do espelho, em Mirror, mirror, também conversava com a rainha e a 

aconselhava como em Once Upon a Time. Além disso, ambas obras se assemelham 

na abordagem do espelho. Clementiana referia-se ao espelho, como chamamento, 

para dar passagem ao lago, caminho que a conduzia até a choupana, onde estava o 

reflexo do espelho. Não havia rituais para chamá-lo das trevas, visando constatar o 

status de beleza, como apresentado nas demais obras. Pelo contrário, Regina e 

Clementianna dialogam com seus servos encarcerados, expondo para eles seus 

conflitos familiares e existenciais. Desse modo, o personagem espelho conquistou 

maior espaço de participação nessas duas obras audiovisuais. 

Contrário ao que a rainha procurava, o caçador não era desprovido de coração. 

Tanto que, ao abater um cervo, pediu desculpas ao animal, pois precisava alimentar-

se assim como o lobo que o acompanhava. Segundo o povo da terra da magia, esse 

https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/The_Heart_Is_a_Lonely_Hunter
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homem chorava por suas presas, pois afirmava que os animais têm honra e são puros 

de coração, o que os difere dos homens. O lar do caçador era a floresta e sua 

companhia, um lobo. Ele foi entregue aos lobos pelos pais e, semelhante ao mito da 

fundação de Roma42, ou, mais recentemente, como no filme Mogli, esses animais o 

criaram.  

Regina considerou a ideia do gênio e chamou o caçador para um acordo. Diante 

do homem, ela relembra a história de vida dele. O abandono dos pais e a presença 

dos lobos em sua criação. O homem afirma que seus verdadeiros pais são esses 

animais, mais do que isso, sua família.  

Ela explica o que ele deve fazer, mas o homem contesta, declarando que 

somente mata para alimentar-se. Observando o grande número de guardas que a 

rainha dispõe, questiona o porquê de os soldados do palácio não realizarem o serviço, 

assim como o gênio do espelho, já havia considerado, anteriormente, mas ela 

esclarece: “- Minha presa é adorada por todo o reino. Preciso de alguém que não é 

cego por isso. Alguém que não tenha compaixão. Alguém que não irá hesitar em tirar 

o coração e trazê-lo para minha coleção” (ONCE UPON A TIME. T1E7, 2011, 

17min35s). 

Em Mirror, mirror (2012), a madrasta também solicita que o servo traga-lhe 

somente o coração da enteada, mas, quando é entregue, sente nojo ao vê-lo (o falso 

coração). Nas demais obras, outros órgãos são exigidos para que o serviçal traga, 

não só como comprovação da morte da garota, mas para serem degustados pelas 

rainhas.  

Diante da promessa de que terá o que desejar, o homem cede. Ele deseja a 

extinção da caça aos lobos. Regina concordou e, em seguida, o caçador anda lado a 

lado com Branca, na floresta. Vestido de guarda da rainha, ouve a moça que conversa 

com ele muito simpaticamente e sem formalidades.  

Durante o trajeto, ela para e oferece-lhe uma das duas maçãs que trazia. Ele 

não aceita e, então, ela degusta a fruta e olha nos olhos do homem, afirmando que 

                                                           
42 O mito da fundação de Roma tem como protagonistas Rômulo e Remo, irmãos abandonados pelos 

pais e colocados em um cesto nas águas do Rio Tibre. Curiosamente, foram salvos por uma loba que 
os amamentou e os criou. Quando adulto, Rômulo matou Remo e, em seguida, fundou Roma oito 
séculos antes de Cristo. Mais recentemente, a referida lenda voltou a ser assunto com a descoberta da 
gruta, onde os irmãos foram aleitados pela loba. Debaixo das ruínas do palácio do imperador Otávio 
Augusto, em uma das encostas do Palatino, uma das sete colinas de Roma, localizada a 16 metros de 
profundidade estava a referida gruta, conforme (RÔMULO E REMO, s.d.) 
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ele não é um cavaleiro, pois se fosse, teria o reconhecido. Nada ingênua, Branca 

pergunta: “- Ela te escolheu para me pegar. Por quê?” (ONCE UPON A TIME. T1E7, 

2011, 21min15s). 

Nas obras anteriores analisadas, o escolhido para matar a enteada era um servo 

de confiança da família e, consequentemente, alguém próximo da convivência familiar 

de Branca. Em “O coração é um caçador solitário”, a rainha procurou alguém 

desconhecido de todos no castelo para que não suspeitassem do ocorrido.  

Diante do caçador, a postura de Branca não se parece com as demais 

personagens já vistas, pois percebe que o homem é um desconhecido, bem como a 

intenção de matá-la e a mentora dessa ordem, antes mesmo de ele empunhar a faca 

em sua direção. Com exceção de Branca em Mirror, mirror (2012), uma vez que a 

personagem foi levada para a floresta, já com as mãos amarradas, pelo bajulador da 

rainha. Não houve um pretexto para conduzi-la até o lugar onde seria morta, assim 

como em Once Upon a Time.  

Na sequência do episódio “O coração é um caçador solitário”, Branca percebe o 

desconforto do homem com a armadura que veste e, aproveitando essa condição, 

chuta-lhe e foge. Não para salvar sua vida, mas para dispor de tempo para escrever 

uma carta à rainha. 

Surpreso, o homem menciona que saiu para caçá-la e ela, ali, está sentada 

escrevendo. Branca argumenta que, de nada adianta fugir, pois ele deve conhecer 

muito bem a floresta. Ela pede que o mesmo entregue a carta para a rainha, após sua 

morte e diga a ela que suas palavras são sinceras. 

Em pé e em frente à Branca, ele pega o papel e lê o que a princesa escreveu. 

Disfarçando as lágrimas, confessa que nunca irá entendê-la, mas retira a faca de seu 

cinto, ao mesmo tempo em que a princesa fecha os olhos banhados em lágrimas, 

aguardando seu fim. Rapidamente, o caçador corta com a faca um galho e dele faz 

um apito para que Branca use-o, quando estiver em perigo, na fuga pela floresta. Ela 

não entende e questiona se ele não irá matá-la. Como os demais servos da rainha, 

ele, simplesmente, grita para que ela corra. Ela assim o faz.  

Nas obras já vistas, os servos não matam Branca devido a alguns motivos, tais 

como: em consideração ao pai dela, que era um homem bom; pela beleza da garota, 

por serem acometidos de compaixão ao concluírem que a moça é inocente diante às 
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falsas acusações da rainha ou para que as feras da floresta realizassem o trabalho 

que eles não tiveram coragem de fazê-lo.  

Em Once Upon a Time, o caçador, mencionando que jamais entenderia a atitude 

de Branca que, diante da morte, ao invés de fugir, o que em geral, as pessoas fariam, 

ela redige uma carta destinada à algoz. Ele demonstra acreditar em sua inocência, 

por isso permite que ela se vá. De acordo com essa atitude, o homem demonstra 

também compaixão em relação à Branca. Os demais servos motivaram-se por esse 

sentimento, pois já a conheciam, bem como seu pai, mas o caçador era um 

desconhecido em relação às pessoas da realeza. Permiti-la ir, sem conhecê-la, 

anteriormente, torna-o nobre, engrandecendo sua atitude.  

No castelo, o homem, antes de entregar o coração de um cervo, como se fosse 

de Branca, entrega a carta da garota para a rainha, que gesticula que nem quer vê-

la, mas ordena que o homem a leia. O estranho homem, que poupou a vida da jovem, 

assim o faz:  

 

Querida madrasta!  
Quando ler isto, eu já estarei morta. Eu entendo que nunca terá amor na vida 
por minha culpa, então, é justo que esta felicidade também me seja negada.  
Pelo bem do reino, espero que minha morte satisfaça minha vingança para 
que decida os assuntos de meu pai como eles merecem, com compaixão e 
gentileza. 
Sei que acha que estou fazendo isso por vingança, prefiro pensar nisso como 
sacrifício pelo bem de todos. Com isso em mente, dou boas-vindas ao fim. 
Quero que lembre desta mensagem. Sinto muito e a perdoo por isso (ONCE 
UPON A TIME. T1E7, 2011, 30min53s).  

 
Palavras de desprendimento em relação à própria vida e alteridade em relação 

ao outro são constantes no perfil das Brancas nas obras analisadas. Incomum utilizar-

se do vocativo querido ou querida para um algoz, mas próprio dessa personagem, 

criada como símbolo angelical. Na obra literária de 1819, a princesa refere-se ao 

caçador, já com a faca em mãos, como “querido caçador” e, em Once Upon a Time, 

denomina a madrasta de “querida”, aquela que tem a pretensão de matá-la e é 

mentora do assassinato do pai da princesa.  

Segundo o narrador, em Branca de Neve, o estereótipo de mulher ideal 

apresenta “coraçãozinho puro e inocente” (GRIMM, 2000, p. 6), jovem virgem que 

ama, indistintamente, a coletividade e é capaz de aceitar à morte, se isso contribuir 

para o bem da humanidade. Essa também é a imagem de Branca apresentada ao 

público na telessérie.  
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O apelo à vida diante do servo ou caçador foi atitude comum entre as Brancas 

já vistas, com exceção da personagem da série, que fugiu do caçador para escrever 

uma carta à rainha, não para proteger-se dos atos do homem. Com a possibilidade 

de manterem-se vivas, bondade concedida pelos caçadores e servos, todas as 

Brancas embrenharam diante ao desconhecido, buscando refúgio na floresta. 

Diferente das obras literárias, as princesas sentem que as rainhas não 

apresentam sentimentos maternais em relação a elas e, ainda, sabem da prática cruel 

dos atos das madrastas nos filmes e na série. 

Na sequência da narrativa em “The Heart Is a Lonely Hunter”, Regina irrita-se 

com as palavras da princesa e toma a carta das mãos do homem, queimando-a em 

seguida. O caçador, sedento de respostas, pergunta-lhe: “- Ela pensa nos outros, 

antes de si mesma e, mesmo assim, você a odeia. O que foi que ela te fez?” (ONCE 

UPON A TIME. T1E7, 2011, 31min44s). 

Com muito rancor na voz, a rainha menciona o que motivou seu ódio pela 

enteada, o compartilhamento de um segredo que a menina não guardou para si. 

Traição que lhe custou perdas em sua vida e, sem paciência nenhuma, exigiu o 

coração de Branca, sendo, prontamente, atendida.  

Com o órgão em mãos, ela se dirige para a câmara, onde os corações das 

vítimas são guardados, mas a gaveta destinada para o coração da princesa não se 

abre. A rainha percebe a traição do homem e que Branca de Neve ainda vive. Com 

voz altiva, aproximando-se do caçador e beijando-lhe na boca, ela diz: 

 
“- Agora, você é meu bicho de estimação. Esta é a sua jaula (mostrando uma 
gaveta com o coração do homem em suas mãos). De agora, em diante, fará 
tudo que eu mandar. Se um dia, me desobedecer, se quiser fugir, eu só 
preciso apertar (apertando, levemente, o coração dele, fê-lo cair ao chão). 
Guardas! Sua vida, agora, está em minhas mãos para sempre. Levem-no 
para os meus aposentos” (ONCE UPON A TIME. T1E7, 2011, 38min13s).  
 

Ao permitir que Branca fugisse, o caçador tornou-se prisioneiro de Regina e seu 

amante, não só na Floresta Encantada como também em Storybrooke. De posse de 

seu coração, a rainha tornou-lhe escravo, assim como fez a muitos outros. No mundo 

real, o solitário caçador é Graham, xerife da cidade. 

A Rainha Má tornou o caçador em objeto sexual, atitude incomum para a mulher 

nesse tempo, quando mulheres, em estado virginal, esperavam para serem possuídas 

pelos maridos. Situação retratada por mulheres-escritoras, como o conto de Jeanne-

Marie Leprince de Beaumont, em La Belle et la Bête (A Bela e a Fera, 2016), 

https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/The_Heart_Is_a_Lonely_Hunter


264 

 
 

publicada, originalmente, em 1757. A narrativa aborda o casamento da personagem 

Bela com um homem-animal para salvar a vida de seu pai. Não raro, mulheres 

sentiam-se como presas diante a animais ferozes, forçadas a unirem-se a homens 

grotescos.  

A sociedade patriarcal impõe a sujeição da mulherà espécie, impõe a ela que 

não apresente ou demonstre desejo sexual, desse modo, o natural é que a fêmea seja 

procurada pelo macho para a realização da prática sexual, não o inverso. De outro 

modo, essa atitude não é recorrente nas obras de Angela Carter. Em A noiva do tigre, 

de Carter, 2007, (reescrita de A Bela e a Fera (1999), de Beaumont) a personagem 

Bela sente desejo sexual pela Fera, ainda mais quando essa exalava seu cheiro 

natural de macho no cio. 

Evidentemente que a autora tornou público seus contos no século XX. Em “era 

uma vez”, tempo bastante remoto, jamais se discutia quanto ao desejo sexual da 

mulher, tanto que a virgindade era um fator essencial para que a mesma se casasse 

e fizesse parte do contexto familiar e social. Segundo a ideologia cristã, o ato sexual 

jamais poderia visar a prática por mero prazer, justificava-se com o fim único de 

procriação da espécie.  

No entanto, na década de 80, a escritora Angela Carter reescreveu contos 

tradicionais, pertencentes ao folclore mundial, apresentando diferenças estruturais em 

sua narrativa em relação às obras originais, como em O quarto do Barba-Azul (1999). 

Obra reescrita a partir de Barba-Azul, de Perrault, em 1697. Em sua obra, Carter 

problematiza a questão da virgindade, ritual mítico em relação ao corpo feminino, 

observando que homens com perfis semelhantes ao personagem Barba-Azul, 

ignorantes ogros, a castidade feminina era motivo de orgulho, tanto que o referido 

personagem comparou sua recente esposa casta às demais, que já não o eram e, 

com isso, sentiu-se enaltecido em sua virilidade masculina ao desposar uma mulher 

nessa situação:  

 

- A criada já deve ter trocado as roupas de cama - ele anunciou. – Não 
penduramos na janela os lençóis ensangüentados para que toda a Bretanha 
soubesse que você era virgem, porque isso já não se faz nestes tempos 
civilizados. Mas devo dizer que teria sido a primeira vez que em meus vários 
casamentos que poderia ostentar tal bandeira (CARTER, 1999, p. 23).  

 
Para Carter, homens ignorantes vangloriam-se em desposarem mulheres 

virgens, usando isso como troféu para sê-lo exibido em sociedade. De outro modo, as 
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mulheres modernas dão vazão aos seus instintos, sendo narrados pela escritora em 

suas obras, como em: “Minha pele arrepiava-se quando ele me tocava” (CARTER, 

1999, p. 9). 

Carter desnuda a fêmea para mostrar o seu corpo e seus desejos que em nada 

diferem dos masculinos. Em O quarto do Barba-Azul, a personagem narra seus 

próprios instintos, tornando evidente que o corpo da mulher possui uma linguagem 

que deve ser ouvida, jamais abafada. A escritora apresenta a transparência dos 

sentimentos femininos, abordando o desejo sexual como tema comum na vida, não 

só de homens, mas também das mulheres. Além disso, desvincula o amor de sexo, 

ideal imposto às mulheres, o que é evidenciado no trecho que segue:  

 

[...] Senti-me tonta, como à beira do precipício; tive medo, não tanto dele, da 
sua presença monstruosa, pesada, como se ao nascer lhe tivessem dado o 
dom de uma gravidade maior que a de todos nós, presença que, mesmo 
quando eu me sentia mais apaixonada por ele, mesmo quando ela me 
oprimia sutilmente... Não, eu não tinha medo dele; mas de mim (CARTER, 
1999, p. 25-26). 

 
Nessa passagem, a personagem divaga em seus pensamentos mais íntimos, 

em que a sexualidade está à flor da pele, em contrapartida com a decadência do amor. 

A referida atitude é vivida por Regina, em Once Upon a Time. A Rainha Má não ama 

o caçador, mas sente-se atraída por ele. 

De outro modo, o caçador, mantido em cativeiro e tratado como objeto sexual 

está fora de contexto para esse tempo, a não ser que a mulher tenha um forte aliado 

consigo, a magia, por exemplo. Regina, por meio de feitiçarias, praticou atos não 

constantes nos padrões sociais. Enquanto má, libertou-se do mito de que a mulher é 

uma presa à espera de seu caçador. No entanto, esse é mais um ato considerado 

insano para o perfil feminino, e que contribuirá para a composição de seu perfil como 

bruxa. 

Na sequência do episódio, a nuvem de encantamento lançada pela Rainha Má, 

estava tornando-se enfraquecida com a salvadora residindo em Storybrooke. Tanto 

que Graham, em sonhos, revivia sua vida passada na Floresta Encantada e na 

companhia de seu lobo, bem como o fato de levar Branca até a floresta para matá-la. 

Seus sonhos passaram a intrigá-lo, quando ele vê em Storybrooke o mesmo lobo. 

Com isso, ele persegue o animal pela floresta da cidade e depara-se com Gold.  
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O Senhor das Trevas, observando o quanto o rapaz estava abalado, pergunta o 

que aconteceu e o mesmo conta sobre seus sonhos, bem como o que havia visto. 

Gold, sabiamente, fala a Graham que “dizem que sonhos são memórias. Memórias 

de outra vida” (ONCE UPON A TIME. T1E7, 2011, 38min13s) - e sai, deixando-o 

sozinho com suas reflexões.  

Transtornado, o xerife procura Mary Margaret, na escola, e tenta falar-lhe que a 

conhece de outra vida. Ela ri e comenta que Henry já está influenciando as pessoas 

da cidade com o livro. A professora comenta, ainda, que o garoto pensa que os 

moradores de Storybrooke são personagens do referido livro e esqueceram o que 

foram em outro tempo.  

Graham procura Henry, conta-lhe os sonhos e o menino liga-os a um 

personagem do livro. Mostrando-o ao xerife, afirma que ele foi o caçador. Não 

contente, ainda, buscando saber mais sobre si, o homem pergunta, o que a Rainha 

Má teria feito com ele. Henry diz que ela arrancou-lhe o coração. Perplexo com a 

resposta do garoto e, ao mesmo tempo, é como ele se sente, solitário, faltando-lhe 

algo. Não sente que seu coração seja um caçador solitário, como título do episódio, 

mas ao inverso, o caçador sente seu coração solitário. 

“An Apple Red as Blood” (Uma maçã vermelha como o sangue – T1E21) é o 

próximo episódio selecionado. Ele foi escrito por Jane Espenson e David H. Goodman 

e dirigido por Milan Cheylov. O referido episódio teve sua estreia nos Estados Unidos 

em 06 de maio de 2012 e, no Brasil, em 06 de setembro do mesmo ano. 

Após o caçador permitir que Branca vivesse, ela refugiou-se na floresta, 

tornando-se uma ladra. A princesa roubava objetos de valor das carruagens vindas 

do castelo da Rainha Má, principalmente. Na prática dessa atividade ilícita, ela 

conhece Encantado, o que o faz surpreender-se ao reparar que o ladrão, que estava 

roubando a carruagem de sua noiva, era uma mulher. Aproveitando o estado inerte 

do homem, ao vê-la, Branca consegue escapar. Já, ao longe, Branca ouve os 

protestos do homem, jurando que iria encontrá-la. Assim, Encantado, sempre fez, 

encontrou Branca, inumeráveis vezes, durante as sete temporadas da telessérie.  

O primeiro encontro, nada comum entre Branca e Encantado, fez com que 

ambos se apaixonassem, mas o moço já estava comprometido com a filha do rei 

Midas, a princesa Abigail (esposa de David, Kathryn Nolan, em Storybrooke).  

https://www.google.com/search?q=Jane+Espenson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDY3KTMsUOIEsU3NTHIrtFQzyq30k_NzclKTSzLz8_RLyuJTCzKL81NSi63KizJLSlLzFJIqF7HyeiXmpSq4Fhek5hXn5-1gZQQAb8IfKVMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjHxN7gpu3uAhX6JrkGHd2wD0gQmxMoATAeegQIEhAD
https://www.google.com/search?q=david+h+goodman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDY3KTMsUAKzzYyrKkwqtVQzyq30k_NzclKTSzLz8_RLyuJTCzKL81NSi63KizJLSlLzFJIqF7HypySWZaYoZCik5-en5Cbm7WBlBAB9G0nXVgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjHxN7gpu3uAhX6JrkGHd2wD0gQmxMoAjAeegQIEhAE
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Ouvindo boatos da proximidade do casamento entre Encantado e Abigail, 

Branca perdeu a vivacidade costumeira. Percebendo o estado depressivo da 

princesa, o anão Zangado convida a moça para morar na casa dele e dos demais seis 

homens na floresta. A partir desse fato, a princesa juntou-se aos sete anões. 

Nas obras analisadas, Branca encontra a morada dos sete homens ao acaso, 

como nas narrativas de 1812 e 1819 ou é conduzida pelos pequenos animais da 

floresta (animação de 1937) ou, ainda, é encontrada desfalecida por eles e, assim, 

levada à casa dos anfitriões (filme de 2001). Na obra cinematográfica de 2012, a 

garota encontra a casa dos anões e desmaia em frente a mesma, acordando na casa 

dos homens e na companhia deles, desse modo, esse filme aborda duas das 

situações mencionadas.  

O enlace matrimonial entre o príncipe e Abigail seria um acordo de fortalecimento 

entre reinos, no entanto, Encantado, apaixonado e movido por esse sentimento, 

desfez o compromisso já firmado por seu pai com o rei Midas. A renúncia desse 

contrato sentenciou-lhe à guilhotina.  

No momento da aplicação da sentença, a Rainha Má adentra o espaço de 

execuções do palácio, interrompendo a mórbida atração aos presentes, propiciada 

pelo pai adotivo de Encantado, rei George. Em um acordo com o rei, Regina 

compromete-se com o condenado, prometendo a George que o filho dele sofrerá 

muito nas mãos dela.  

O intuito da Rainha Má era armar uma cilada para Branca, uma vez que estaria 

de posse do amado da enteada. Como planejado pela madrasta, a princesa soube 

dos últimos acontecimentos no castelo do rei George, bem como a prisão de 

Encantado nesse lugar. 

Branca, além de ladra, tornou-se guerreira. Junto aos anões, vovó e 

Chapeuzinho formou uma nova família. Como nas narrativas de 1812, 1819 e na 

animação de 1937, bem como em Once Upon a Time, os anões trabalhavam nas 

minas. No filme de 2001, eram gnomos que formavam o arco-íris, sendo responsáveis 

pelas condições climáticas no tempo de era uma vez. Em 2012, os anões exerciam 

funções no vilarejo, como de bancário, de açougueiro, de professor, entre outros, mas 

foram banidos daquele lugar pela rainha, devido à aparência física deles. Nessa 

perspectiva, o exílio na floresta é o ponto em comum entre os personagens anões nas 
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obras literárias e cinematográficas analisadas. Eles residem ou escondem-se em 

lugares afastados, no meio da mata. 

Em Once Upon a Time, os anões apresentam os mesmos nomes da animação 

de 1937. Mestre (ator David-Paul Grove), Zangado (ator Lee Arenberg), Atchim (ator 

Gabe Khouth), Soneca (ator Faustino di Bauda), Dunga (ator Jeffrey Kaiser), Dengoso 

(ator Mig Macario) e Feliz (ator Michael Coleman). Em Storybrooke, nem todos eles 

possuem a contraparte, personagens correspondentes.  

Como os demais personagens dos contos, exilados em Storybrooke, alguns 

anões apresentam novas identidades. Zangado é Leroy; Atchim, o senhor Clark; 

Soneca é Walter e os demais aparecem, mas não foram nominados na referida 

cidade. Nesse episódio, ainda, há a presença da vovó (atriz Beverley Elliott) e de 

Chapeuzinho (atriz Meghan Ory). Já, no mundo real, em Storybrooke, Chapeuzinho 

chama-se de Ruby e a vovó continua com a mesma denominação da Floresta 

Encantada.  

Em frente à muralha do castelo do Rei George, Chapeuzinho questiona a 

princesa sobre o motivo de a rainha odiá-la tanto. Branca, culpando-se pelo conflito 

entre a madrasta e ela, responde: “- Eu destruí a felicidade dela e, agora, ela quer 

destruir a minha” (ONCE UPON A TIME. T1E21, 2012, 11min34s). Branca era ainda 

criança quando a desavença com a madrasta começou, a princesa culpa-se pelo 

relato dos planos de fuga de Regina e Daniel para Cora, a genitora da rainha. Não 

raro, sentimentos de culpa assolam a mente de personagens femininas, uma vez que 

a educação familiar, bem como os vínculos sociais a que ela pertence exigem que a 

mulher aja da forma como o outro espera, para agradá-lo. Pensamentos de dívidas 

em relação à humanidade fazem da figura feminina alienada quanto à sua própria 

importância, levando-a a considerar-se inferior e menos importante em relação ao 

homem e no contexto em que vive e atua. 

A atitude de Branca em envenenar-se consumindo a maçã, poderia levá-la à 

morte, mas, provavelmente, o discurso que a motivou seja o de que sua vida não teria 

sentido sem a presença do homem amado e, já que os dois não poderiam unir-se, a 

morte seria o inevitável.  

Desde os primeiros tempos do patriarcado, a história comprova o estado servil 

da mulher e mantê-lo fez-se útil para que os homens detivessem na história a prática 

de seus interesses, uma vez que tinham em mãos todos os recursos necessários para 
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fortalecer o sistema e “[...] seus códigos estabeleceram-se contra ela; e assim foi como 

ela se constitui concretamente como o Outro” (BEAUVOIR, 1970, p. 207). 

Após ser banida do castelo, a vida na floresta tornou a princesa uma guerreira. 

Desfeita de longos vestidos, usa calças e botas, carregando junto a si, armas diversas, 

como arco e flecha, espada, facas, as quais manuseia com maestria. Escalando os 

altos muros do castelo, Branca lidera a missão de resgate do príncipe. Enfrenta os 

guardas junto aos anões, vovó e Chapeuzinho, mas são encurralados por um batalhão 

de soldados. Como em contos de magia, as fadas aparecem lançando pó do sono 

nos adversários, permitindo à princesa chegar até o calabouço, onde Encantado se 

encontra. Em uma cela, ela vê a imagem do príncipe e corre para abri-la, mas era 

somente a imagem dele refletida em um espelho. A rainha já o havia retirado do 

castelo do rei George e levado o prisioneiro para o dela.  

Intimando Branca para um encontro, a madrasta aparece no espelho e a chama 

para uma conversa no lugar onde tudo começou. Desfazendo-se de inúmeras armas 

que estava de posse, Branca prepara-se para o encontro com a rainha, mas é 

dissuadida pelos seus amigos. Afirmando que a desavença é entre a rainha e ela, 

despede-se de todos, dizendo que os ama.  

No estábulo da antiga residência da madrasta, as duas mulheres trocam 

palavras de ressentimento. A rainha ordena que a enteada a acompanhe até o túmulo 

de Daniel, o que surpreendeu Branca, pois ela não sabia que o amado da madrasta 

estava morto, pois na época, Regina havia lhe falado que ele tinha fugido, por isso 

ambos não se casaram. 

Com muita amargura, a rainha culpa Branca pela morte do amado. Por sua vez, 

Branca culpa a rainha pela morte do pai dela, mas, admitindo cansaço em relação à 

situação, a princesa propõe paz, pois ambas já sofreram o bastante. A madrasta 

discorda da afirmação de Branca e retira uma maçã de um saco e, com a fruta em 

mãos, firma-se um acordo, como segue: 

 
Branca: “- O que é isso?” 
Rainha: “- Isso é só um pedaço... você sabia que a maçã significa saúde e 
sabedoria?”  
Branca: “- Então, por que tenho a sensação de que ela pode me matar?” 
Rainha: “- Isso não vai matá-la. Não, isso vai fazer muito pior. O seu corpo 
será o seu túmulo e você vai ficar nele só com sonhos formados por seus 
próprios arrependimentos.”  
Branca: “- Vai me forçar a comê-la?” 
Regina: “- Não, claro que não. Assim não funcionaria. A escolha é sua. Ela 
deve ser feita por vontade própria.”  
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Branca: “- E por que eu faria isso?” 
Regina: “- Por que se você se recusar comer a maçã o seu príncipe, o seu 

Encantado morrerá” (ONCE UPON A TIME. T1E21, 2012, 31min38s).  
 

O acordo entre ambas consolidou-se. Branca morde a maçã e cai desfalecida 

ao chão. Nessa situação, não foi enganada pela rainha, no sentido de não saber qual 

o efeito real que a fruta lhe traria, como aconteceu com as demais Brancas, nas obras 

já analisadas. Com exceção da narrativa cinematográfica de 2012, em que a rainha 

ofereceu à princesa uma maçã como presente de casamento, mas a noiva suspeitou 

das intenções da velha senhora e não degustou a fruta. O perfil das Brancas de Once 

Upon a Time e do filme de 2012 assemelham-se. Ambas são guerreiras e não foram 

ludibriadas pela rainha com a falsa oferta de presentes. De outro modo, o que unifica 

o perfil de todas as Brancas revisitadas é o altruísmo, o pensar no outro antes de si 

mesma e, se necessário, optar pela morte para que o seu parceiro romântico viva.  

Convém observar, ainda, que a princesa, em Once Upon a Time, não foi 

ludibriada em relação às consequências ao ingerir a fruta, mas confiou na palavra da 

rainha, em que a sua vida seria trocada pela liberdade de Encantado, o que não 

aconteceu. Ao confiar na palavra da madrasta, ela foi enganada. Desse modo, será 

que seu perfil difere, realmente, das demais princesas?  

Nessa perspectiva, o “suposto” novo perfil de Branca em Mirror, mirror e Once 

Upon a Time está encoberto pelo mito feminino. O falso discurso de que a mulher 

deva salvar a humanidade, doar-se em relação ao outro, não tendo apreço à própria 

vida é constante. O público é ludibriado com a personagem-heroína, como se fosse a 

imagem da mulher dos novos tempos.  

Nas duas obras citadas, Branca é uma personagem líder junto aos anões. 

Apresenta grande habilidade com arco e flecha (Once Upon a Time) e espada (Mirror, 

mirror). Personalidade decidida para enfrentar suas próprias batalhas com a rainha, 

com o único intuito de salvar o príncipe. No entanto, a Branca dos tempos de Grimm 

não era capaz de doar a vida pelo seu príncipe? Aparentemente, as Brancas, das 

obras cinematográficas mais recentes, parecem desvinculadas da mística feminina, 

mas não estão, todas agem movidas pelo amor incondicional ao par romântico. 

Em Once Upon a Time, Branca, sob o efeito do feitiço do sono, aguardava o 

beijo de amor de Encantado para acordá-la, tanto que, quando isso aconteceu, ela 

murmurou que ele havia demorado. Como na animação de 1937, o seu amor lhe 
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salvou. Um homem permitiu que ela continuasse vivendo. Assim como os demais 

homens nas narrativas (caçadores, anões). 

No conto-origem, datado de 1812 (GRIMM, 2018), a princesa, com zelo 

maternal, doava-se aos cuidados da casa e com os próprios anões. De forma mais 

agravante ainda, Branca doou a própria vida para permitir que Encantado vivesse, em 

Once Upon a Time. O discurso patriarcal compõem todas as narrativas de Branca de 

Neve. Ratifica a ação de estereotipia da personagem feminina, consolidando a 

postura de abnegação, no sentido de resignar-se para que seu marido, filhos, 

familiares alcancem a felicidade, bem como, doar-se, no sentido de agradá-los, 

constante e incansavelmente ou, até mesmo, morrer por eles se for necessário.  

Sabedora das consequências de seu ato, mas confiante de que seu amado seria 

libertado, o que não aconteceu, Branca aceitou o acordo com a rainha. Nessa cena, 

explica-se o porquê de a princesa apresentar-se em um caixão de vidro, velada pelos 

anões no episódio piloto.  

No momento em que a maçã caiu ao lado do corpo da moça, no chão, foi 

apanhada pela prefeita. Por meio de sobras de magia, constantes na cripta e no 

chapéu de Jefferson (o Chapeleiro Maluco da Floresta Encantada), Regina, junto ao 

referido homem, fizeram o tempo voltar e uma passagem abriu-se o bastante para 

que ela pudesse esticar a mão e apanhar a fruta.  

Em Storybrooke, Regina não intenciona usá-la, novamente, contra a enteada, 

mas para Emma, para que a mesma caia em sono mórbido. Com esse intuito, a 

prefeita preparou uma torta de maçã para ofertá-la à salvadora, como trégua em 

relação à disputa do filho, Henry.  

 Levando o alimento para casa, Emma recebe a visita de Henry e comenta com 

o menino sobre o presente que recebeu de Regina. Ele não a deixa experimentá-lo, 

afirmando que a torta está envenenada. Ambos disputam o alimento e Henry morde-

o, caindo em sono profundo. 

“Mother” (Mãe), o episódio 20 da quarta temporada é o próximo na continuidade 

da análise. Ele foi escrito por Jane Espenson e dirigido por Ron Underwood. A estreia 

do referido episódio foi em 28 de setembro de 2014, nos Estados Unidos e, no Brasil, 

em 11 de janeiro de 2015.  

Em “Mother”, o próprio título do episódio já direciona o telespectador para o que 

será tratado, o conflito entre mãe e filha. Há o reencontro nada amistoso de Regina 
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com Cora. A genitora desvencilhou-se dos espelhos no País das Maravilhas43, outrora 

aprisionada pela filha, e retornou à Floresta Encantada com o intuito de ajudar a quem 

a exilou em terras estrangeiras, conforme palavras de Cora: “- Você tem beleza, força, 

poder. Só quero ajudar a encaixar a última peça...amor” (ONCE UPON A TIME. 

T4E20, 2014, 9 min). 

O discurso da personagem Cora intensifica a concepção de que a mulher 

desacompanhada é infeliz, pois falta-lhe a presença masculina junto a si. Imagem, cor 

e som intensificam ideologias prescritas para a figuração do feminino, como também 

a própria atuação da personagem Regina. Os ideais do mundo da magia e da vida 

moderna convergem em relação ao mito feminino. Em era uma vez, a Rainha Má 

sente vazios em sua vida. Na contemporaneidade, a prefeita Regina também sente-

os. Apesar de distanciarem-se os espaços temporais apresentados na telessérie, a 

representação do feminino está vinculado a papéis sociais, enquanto esposa e mãe, 

os quais são prenúncio de completude e felicidade.  

Na Floresta Encantada, Regina depara-se com uma cerimônia de casamento 

realizada em terras reais. Esse evento a indigna, justamente neste dia em que 

transcorria um ano da morte de Daniel. Apesar de Henry (pai de rainha) tentar 

apaziguar a situação, ela esmaga o coração do noivo em frente aos convidados, padre 

e a noiva. Segundo Regina, eles deveriam procurar uma Igreja para a realização do 

contrato nupcial, não em suas terras e sem sua permissão.  

Indo ao encontro do amado, visitando o túmulo de Daniel, a rainha depara-se 

com uma rosa amarela junto ao jazido. Logo, deduz que sua mãe está de volta. 

Realmente, Cora retorna para desculpar-se diante da filha. No período em que esteve 

no exílio, no País das Maravilhas, reviu suas ações em relação à Regina, diante disso, 

sente a necessidade de ajudá-la.  

Na contemporaneidade, Zelena44 (atriz Rebecca Mader), a primeira filha de 

Cora, que foi abandonada pela mãe nas proximidades da Floresta Encantada e 

                                                           
43Como já mencionado, em Once Upon a Time, a narrativa acontece nos espaços-origem dos 

personagens, sendo constantes na Floresta Encantada e em Storybrooke, mas há outros territórios que 
também são apresentadas, como a Terra do Nunca, o País das Maravilhas, o País de Oz, a Floresta 
de Sherwood.  

 
44 Convém situar a personagem Zelena para que se entenda a narrativa. Em episódio anterior, 

apresentou-se a infância da referida personagem ao público. No País de Oz, ela foi adotada por um 
casal de lenhadores e fez-se amada pela mãe, mas o pai a desprezava devido a seus dons, voltados 
para a magia. Após a morte da mãe, Zelena passa a conviver somente com o pai que é alcoólatra. O 
conflito maior, no relacionamento entre pai e filha, deu-se quando a garota fez-lhe a barba e, 
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soprada por um ciclone para o País de Oz, retorna ensejando vingança contra Regina, 

a escolhida para ser filha e rainha por Cora.  

Com planos bastante obscuros, a meia-irmã de Regina, também conhecida 

como a Bruxa Malvada de Oz, chega ao castelo da Rainha Má, na Floresta Encantada, 

usando sapatinhos mágicos, doados pelo Mágico de Oz. Zelena sente muita inveja da 

irmã, sentimento que não consegue esconder, pois transparece em sua pele, 

tornando-se verde45. Zelena é baseada no personagem de mesmo nome do livro 

infantil o Mágico de Oz (1969), de Frank Baum.  

Como meio de vingar-se de Regina, Zelena planeja atacar o coração da meia-

irmã, impedindo-a de alcançar um final feliz. O final feliz seria o mesmo constante na 

maioria dos contos de fadas e nas narrativas de Branca de Neve, a realização de um 

casamento entre um príncipe e uma princesa, como sinônimo de “eles viveram felizes 

para sempre”.  

O golpe que a Bruxa Malvada do Oeste trama está relacionado a Robin Hood46, 

o par romântico da prefeita. Na série, a história de Robin é a mesma escrita por 

Howard Pyle (1901), exceto com a continuidade da narrativa no mundo real, viúvo e 

namorado da prefeita Regina.  

Dando início em sua vingança contra Regina, a Bruxa Malvada do Oeste 

transforma-se em Marian, esposa de Robin Hood, que havia sido morta pela Rainha 

Má. Marian foi executada pela rainha, pois era conivente com Branca, protegendo-a 

em suas fugas na floresta. No entanto, Emma e Gancho retornaram ao passado e, 

                                                           
acidentalmente, cortou-o. Essa situação foi a gota de água para que ele demonstrasse todo o seu 
desamor pela filha, relatando a ela que era adotiva. Posteriormente, ela soube quem era sua mãe 
biológica, bem como a questão de abandono e suposta preferência de Cora pela filha mais nova.  

 
45 A constituição da personagem Zelena dialoga com a peça teatral de Shakespeare, Otelo, o Mouro 

de Veneza (1604), na qual o dramaturgo compara o ciúme com o monstro de olhos verdes, do mesmo 
modo, a meia-irmã de Regina possui olhos verdes, como também a pele torna-se dessa cor. 
46 Na Floresta de Sherwood, Robin Hood chamava-se Robin de Loxley, um fora da lei que, junto a um 

bando de ladrões, sobrevivia a partir dos roubos praticados. Em uma de suas explorações, roubou o 
cavalo de um fazendeiro, mas esse animal era a única fonte de renda de seu dono. Em um encontro 
casual, deparou-se com Marian, a filha do fazendeiro cujo cavalo roubou, mas Robin arrependeu-se do 
ato e devolveu o cavalo, doando mais um que lhe pertencia.  

De outro modo, o encontro que, inicialmente, foi imprevisto entre Robin e Marian, tornou-se 
relacionamento sério e ambos casaram-se. Para a tristeza do xerife de Nottingham, ex-noivo e 
apaixonado pela camponesa, esposa do arqueiro. Posteriormente, Robin intitula-se Príncipe dos 
Bosques, adorado pelos humildes da floresta, pois rouba dos ricos para doar aos pobres. Atividade que 
conta com o apoio da esposa. Mas, nem todos apreciam o justiceiro dos desafortunados, o xerife de 
Nottingham tornou-se o seu principal inimigo. 

 

https://onceuponatime.fandom.com/pt-br/wiki/M%C3%A1gico_de_Oz
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involuntariamente, salvaram-na, antes de a mesma ser executada pela rainha, 

trazendo-a para o presente. 

Robin e Roland, filho do casal, reconstroem sua família junto ao retorno da 

esposa e mãe, Marian. Consequentemente, o arqueiro decide permanecer fiel à 

esposa, abandonando Regina. Esse fato destruiu, novamente, o coração da prefeita, 

que estava vivendo um relacionamento sério com o arqueiro.  

Em um certo dia, Robin volta a procurar Regina, pedindo que cure sua esposa 

de um feitiço de congelamento, lançado pela Rainha da Neve. A ex-Rainha Má 

mostra-se regenerada dos maus feitos do passado e consegue salvar Marian. Mas 

aconselha Robin a mudar-se de Storybrooke47, pois a camponesa sentirá os 

resquícios do feitiço que a atingiu, se continuar a residir nessa cidade. Ele assim o 

fez. Regina abdicou de seu amor em favor da família do arqueiro.  

Logo em seguida, Marian anuncia estar grávida de Robin. No entanto, o que se 

desconhece é que Zelena matou Marian, transformando-se na esposa do arqueiro. 

Desse modo, quem está grávida é a Bruxa Má do Oeste, assumindo o aspecto físico 

do corpo de Marian.  

Segundo Regina, a meia-irmã agiu dessa forma para puni-la, para que ela não 

tivesse seu final feliz. Robin tenta confortá-la, dizendo: “- se o final feliz você quer dizer 

nós dois, pelo menos, de alguma forma, isso pode ser possível. As coisas estão 

complicadas entre nós dois, mas...” (ONCE UPON A TIME. T4E20, 2014, 09min), sua 

fala é entrecortada pela amada que não vê sob a mesma perspectiva do arqueiro.  

Mais um duro golpe para o coração de Regina que, no passado, ingeriu um 

feitiço para nunca engravidar. Como atitude de vingança, para que Cora não tivesse 

direito à linhagem real. Pelo menos, era isso que a Rainha Má pensava sobre as 

intenções da mãe. 

Na verdade, Regina ingeriu veneno para finalizar à procura da mãe pela alma 

gêmea da filha, com o objetivo de ter um neto. Para a rainha, só poderia haver más 

intenções vindas da genitora, conforme menciona: “- Quando eu morrer de uma 

doença misteriosa, você ficará por trás da criança e assumirá o trono. Pois, fique 

sabendo, mãe, que eu encontrei um meio de impedir que isso aconteça” (ONCE 

UPON A TIME. T4E20, 2014, 31min15s). 

                                                           
47 Emma quebrou a maldição lançada pela Rainha Má na segunda temporada da telessérie, por isso 

os personagens podem sair de Storybrooke. 
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Ainda, sob os protestos de Cora, Regina ingere o líquido. Refletindo a respeito 

das recentes falhas cometidas em relação à filha, a genitora pede desculpas a ela 

pelo fato de ter-lhe “comprado” um pretendente, pensando que seria bem melhor que 

Robin, pois esse já estava casado. Ao demonstrar afeição pela filha, provavelmente, 

pela primeira vez, Cora disse que veio ao encontro de Regina para ajudá-la, assim 

mencionando: “- Eu amo você! Eu quero que você tenha um filho para o seu próprio 

bem. Se eu quisesse tirar o seu poder, eu teria achado um método mais eficiente” 

(ONCE UPON A TIME. T4E20, 2014, 38min45s). O desabafo de Cora foi tardio, os 

efeitos do veneno já faziam efeito no ventre da filha.  

A escolha em não ter filhos biológicos foi uma opção de Regina. Ela não realizou 

um aborto, pois não estava grávida, mas se tornou infértil de forma voluntária. Opção 

incomum para a mulher em tempos remotos como o que se situa a série. De outro 

modo, a sexualidade feminina somente esteve em pauta na segunda metade do 

século XX, entre as décadas de 1960 e 1980. Durante a segunda onda do Feminismo, 

questões como liberdade sexual, direitos reprodutivos, saúde e prazer feminino, bem 

como estupro eram temáticas levantadas pelas mulheres, com isso buscando reduzir 

a “[...] desigualdade em áreas que iam do local de trabalho à família, para falar 

abertamente sobre “normas” sexuais” (MCCANN, 2019, p. 15).  

A Rainha Má figura à frente de seu tempo, não somente pela decisão de tornar-

se estéril48, mas também ao fazer do caçador seu parceiro sexual. Enquanto as 

mulheres em geral zelavam em manter a virgindade, antes do casamento, bem como 

buscavam adequar-se à moral imposta pela sociedade, já a personagem, como 

antagonista, ditava suas próprias regras.  

Nessa perspectiva, explica-se a fala de Cora, observando que Regina 

necessitava ter um filho para o próprio bem dela. A rainha deveria enquadrar-se aos 

valores patriarcais, no sentido de não invalidar sua condição feminina, mostrando-se 

capaz de gerar vida, para que não sofresse as sanções sociais e o próprio abandono.  

                                                           
48De outro modo, até a primeira década do século XX, o costumeiro era constituir-se famílias 

com muitos filhos. Para a mulher, a fertilidade era condição fundamental para a manutenção do 
casamento e aceitação social. Para o homem, representava virilidade, evidentemente que, se a esposa 
não engravidasse, ela deveria assumir a culpa, exclusivamente dela, jamais da figura masculina. Até o 
século XX, a função reprodutiva da mulher era condição necessária para confirmá-la no perfil ‘mulher 
de verdade’, tanto que, na obra citada acima, o narrador menciona que, devido a essa causa, as 
mulheres “são repudiadas tantas vezes”, pois a esterilidade não era considerada mal dos homens.  
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Retomando o episódio Mother, Regina lamentara a decisão que havia tomado 

no passado, a ingestão de veneno para tornar-se estéril, quando soube da gravidez 

de Zelena. Apesar de configurar-se como ato voluntário, futuramente, a personagem 

arrependeu-se da decisão tomada.  

Entre 1960-80, as mulheres lutaram pela aquisição do direito de controle da 

natalidade, no entanto, a questão de não inserir-se ao mito feminino, ao papel de mãe, 

de esposa, apresenta consequências dolorosas para a mente feminina. Sentimentos 

de culpa, de não pertencimento ao lugar em que vive, de rejeição social impregnam a 

consciência de mulheres que decidem não trilhar o caminho determinado para seu 

gênero. Do mesmo modo, sentem-se as mulheres que desejam a maternidade, mas 

são inférteis, bem como as que anseiam pelo casamento, no entanto, seus 

relacionamentos foram desfeitos.  

Na época em que Regina ingeriu o veneno, não pensava em ser mãe e/ou o 

desejo maternal não havia aflorado em si, do mesmo modo, sua mãe nunca 

demonstrou tê-lo. Essa é uma característica comum entre as rainhas das obras 

analisadas. Como apresentadas nas obras, as rainhas voltavam-se somente para si 

e para seus interesses pessoais, assim sendo, não se deixavam enlevar pelo espírito 

maternal. Nessa perspectiva, associa-se o estigma de que mulheres que não seguem 

as regras sociais e/ou praticam a maldade jamais serão boas mães ou nem sequer 

mães.  

De outro modo, Cora demonstrava melhores intenções em relação à filha, tanto 

que, quando se encontraram diante do túmulo de Daniel, ela disse que havia cometido 

um erro ao assassinar o cuidador de cavalos. Salientou, ainda, que estava bem em 

um casamento sem amor e considerou que, com a filha, seria igual. Admitindo que 

estava enganada, a genitora deseja à Regina muito mais do que ela própria teve.  

Relembrando as palavras de sua mãe, “a única pessoa, impedindo o caminho 

de sua felicidade, é você”, Regina toma uma atitude. Resolve falar com Zelena, a qual 

a aprisionou na ala psiquiátrica do hospital até o bebê da meia-irmã e de Robin nascer. 

A prefeita levou consigo o escritor do livro Once Upon a Time, onde todos eles são 

personagens, com o intuito de que ele escrevesse um final feliz para ela e Robin, mas 

também, fizesse com que Zelena sumisse da história do livro e, consequentemente, 

da vida de Regina. 
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Ao ver Zelena, Regina afirma que não mais impedirá a sua própria felicidade. 

Zelena ironiza, mencionando: “- Não? Mais uma mulher relacionando a sua felicidade 

ao amor de um homem. Mas que triste!” (ONCE UPON A TIME. T4E20, 2014, 

40min15s). Em resposta à Zelena, a prefeita afirma que Robin não é seu final feliz. O 

seu final feliz é sentir-se bem neste mundo e Robin é parte dele. Virando-se para o 

arqueiro, que acabara de chegar, Regina afirma que já tem tudo que precisa, 

referindo-se a Robin.  

Contundente a fala de Regina, uma vez que, anteriormente, ela afirma que o 

arqueiro é só uma parte do mundo, para, a seguir, afirmar que ele é tudo que ela 

precisa. Então, Robin não é uma parte, mas o todo que a fará feliz. Com isso, a prefeita 

dispensa o escritor e, consequentemente, a elaboração de um final feliz para o casal, 

pois Regina junto a Robin, já o tem. 

“Save Henry” (Salvar Henry) é o próximo episódio selecionado para a análise. A 

temporada 3 de Once Upon a Time estreou em 29 de setembro de 2013. O episódio 

9 foi ao ar em 1º de dezembro desse ano, nos Estados Unidos. Já, no Brasil, foi 

transmitido pela Netflix, em 22 de maio de 2014. O referido episódio foi escrito por 

Christine Boylan e Daniel Thomsen e a direção esteve a cargo de Andy Goddard.  

“Save Henry’, como o próprio episódio foi denominado, as mães Regina e Emma 

tentam salvar a vida de Henry das armadilhas de Peter Pan. Ambas, juntamente com 

David e Mary, Killian Jones (ator Colin O'Donoghue), o Capitão Gancho49, e Baelfire 

(ator Neal Cassidy), filho de Rumple e pai de Henry, transportaram-se de Storybrooke 

para a Terra do Nunca.  

Com a vida do filho em perigo, Regina volta no tempo e relembra a adoção de 

Henry. As dificuldades iniciais que uma mãe enfrenta com os cuidados e criação de 

um bebê. A rotina de vida da administradora da cidade mudou com a chegada do 

garoto, pois ela teve que conciliar o trabalho burocrático com os afazeres maternais.  

O ajuste na realização do exercício profissional e da maternidade não é tarefa 

fácil para a mulher, principalmente quando decide pela criação do filho sozinha. A 

partir da Revolução Industrial, com a inclusão feminina no mercado de trabalho, as 

mulheres, em sua grande maioria, passaram a realizar atividades concomitantes, uma 

vez que, se casada, nem sempre o marido dividia as tarefas com a esposa em âmbito 

doméstico. Com o passar do tempo, a maternidade, o trabalho doméstico, bem como 

                                                           
49 O mesmo personagem da obra Peter Pan e Wendy, escrita por J.M.Barrie. Trad. Gabriel Naldi, 2018. 

https://www.google.com/search?q=Colin+O%27Donoghue&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyK0o3L6_IUOLSz9U3SDcpKjA11DLJTrbST8tMLsnMz0vMiS_NyyxLLSpORRJKzkgsSkwuSS2yKshJrExNUUiqXMQq4Jyfk5mn4K_ukp-Xn55RmrqDlREAuAd4XWkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwifkv3PpdDuAhWpGLkGHcC_C7cQmxMoATAPegQIDhAD
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a atividade profissional, ainda que, extremamente desgastante para a mulher, 

incorporou-se a seu perfil, como menciona Beauvoir:  

 

O cuidado dos filhos e do lar é ainda quase inteiramente suportado pela 
mulher. Na França, particularmente, a tradição antifeminista é tão tenaz que 
um homem acreditaria diminuir-se se participasse de tarefas outrora 
reservadas às mulheres. Disso resulta que a mulher pode mais dificilmente 
do que o homem conciliar a vida familiar com o papel de trabalhadora. No 
caso em que tal esforço é exigido dela pela sociedade, sua existência faz-se 
muito mais penosa que a do marido (BEAUVOIR, 1970, p. 172-173).  

 
Independentemente de a mulher desenvolver atividades fora do âmbito 

doméstico, a maternidade e os cuidados necessários para a criação do filho, bem 

como as tarefas do lar são funções próprias delas, conforme o sistema patriarcal. Já, 

para o homem, o mesmo não acontece, comumente. Tanto que, se ele assume tarefas 

domésticas, ainda hoje, a sua masculinidade é criticada pela sociedade. Com base 

na filosofia existencialista, Beauvoir observa as funções desenvolvidas pelo macho e 

pela fêmea, conforme segue: 

 
Uma perspectiva existencial permitiu-nos, pois, compreender como a 
situação biológica e econômica das hordas primitivas devia acarretar a 
supremacia dos machos. A fêmea, mais do que o macho, é presa da espécie; 
a humanidade sempre procurou evadir-se de seu destino específico; pela 
invenção da ferramenta, a manutenção da vida tornou-se para o homem 
atividade e projeto, ao passo que na maternidade a mulher continua 
amarrada (BEAUVOIR, 1970, p. 85).  

 
Desde o surgimento do primeiro agrupamento de humanos, a mulher tornou-se 

cativa devido a sua constituição biológica. A gestação e a maternidade foram quesitos 

para considerá-la “mais fraca” em sua constituição física em relação ao homem, pois 

o critério para caçadores e presas, nesse tempo selvagem, era a força bruta. Como 

sustentação de sua masculinidade, coube ao homem a reprodução da espécie, não a 

criação da mesma.  

Na modernidade, o aspecto biológico dos corpos ainda perdura e é parâmetro 

valorativo da capacidade intelectual e física dos gêneros, assim como permanece a 

presunção de que o homem só pode desenvolver atividades que enalteçam sua 

masculinidade.  

Na sequência do episódio, enquanto toca o sino do castelo, Zangado anuncia a 

chegada do feitiço rogado pela Rainha Má, durante o casamento de Branca e 

Encantado. O preço da nuvem de maldade e o consequente encantamento dos 

personagens dos contos de fadas, foi bastante alto para a rainha. Custou-lhe a morte 



279 

 
 

de seus dois amores. Primeiramente, o seu cavalo, mas, para Rumple não era o 

bastante, então, a rainha retirou o coração de quem mais amava, seu pai Henry (após 

a morte de Daniel).  

Questionada pelo Senhor das Trevas sobre o que sentiu ao assassinar o próprio 

pai, a rainha menciona: “- Como me senti não importa, ele entenderia” (ONCE UPON 

A TIME. T3E9, 2013, 1min35s). Realmente, o pai de Regina compreenderia que 

deveria morrer, se a filha assim desejasse. A voz de Henry não era ouvida em seu 

contexto familiar. Cora, quando convivia com ambos, jamais validou as ponderações 

do marido. Do mesmo modo era com Regina. No entanto, ele procurou atenuar as 

ações malignas da filha, assumindo as funções de mordomo para estar ao lado dela. 

Embora não fosse ouvido também pela filha, não se privava de expor seu ponto de 

vista, alertando-a quanto às consequências de suas ações.  

O pai vivenciou com a filha, o que já havia passado com a esposa. De outro 

modo, Regina odiava a prática da magia pela mãe, bem como o que esse poder 

representou em sua vida, a morte de Daniel, mas ela tornou-se como a genitora. 

De certo modo, Rumple também advertiu Regina, posteriormente ao 

encantamento dos personagens da Floresta Encantada, salientando que o custo da 

maldade não seria somente a morte de seus dois amores, mas a solidão, o vazio 

existencial, como ele mencionou: “- Agora, você tem um problema maior. Você tem 

um buraco no coração. E, algum dia, você virá até mim para preenchê-lo” (ONCE 

UPON A TIME. T3E9, 2013, 2min30s). 

Na Terra do Nunca, Regina, tentando reanimar Henry, seu filho, repete várias 

vezes seguidas o quanto o ama. Aos prantos, ela afirma à Emma que Henry é tudo 

que tem na vida. Com a possibilidade de perdê-lo, em flashback, ela retorna há 11 

anos. No momento em que conversa com Archie Hopper50, o psicólogo em 

Storybrooke.  

Archie sente Regina abatida e menciona que a vida não é só trabalho. Ele 

percebe que há muita insatisfação no coração da prefeita e salienta que há vazios 

nela que devem ser preenchidos. Tentando dissimular a tristeza que traz em si, 

Regina diz que está satisfeita, pois ama a vida que tem. Archie não acredita nas 

                                                           
50 Na Floresta Encantada, Archie Hopper é o Grilo Falante, personagem que foi criado por Carlos 

Collodi, em As aventuras de Pinóquio (1883). Em 1940, no desenho animado denominado Pinóquio, 
Walt Disney recriou o personagem Grilo Falante, assumindo o papel de companheiro sábio e bem 
humorado de Pinóquio em suas aventuras, uma espécie de consciência do boneco de madeira. 
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palavras da gestora, observando que nada adianta amar a vida sozinha, sem ter com 

quem compartilhar os momentos. Essas palavras deixaram-na inquieta, a ponto de 

procurar Gold. Regina pediu a ele que agilizasse a adoção de uma criança, uma vez 

que ele sabia como conduzir a burocracia.  

A profecia de Rumple concretizou-se, quando, na Floresta Encantada, afirmou 

que Regina diante à solidão iria procurá-lo, futuramente, para que ele a ajudasse. 

Gold assim o fez. Regina adota um menino em Boston. O processo aconteceu de 

forma sigilosa, desse modo, mãe biológica e adotiva jamais teriam informação uma 

da outra. Henry, assim como seu pai, Regina o chamou.  

Quando a prefeita descobriu que a adoção do garoto foi uma armação de Gold, 

uma vez que o menino era filho de Emma, a escolhida para trazer de volta a magia 

para a vida dos personagens dos contos e, consequentemente, inimiga de Regina, 

ela quis devolvê-lo para a casa de adoção. Chegando lá, não teve coragem, já amava 

o menino como seu filho. A criança trouxe-lhe amor, o que faltava à Regina, segundo 

Archie. 

Para esquecer da existência de Emma e o perigo que a salvadora pode 

representar em sua vida e na de seu filho, a prefeita prepara uma poção, com 

resquícios de magia em sua sala de feitiços, trazidos da terra encantada, enquanto 

conta a Henry uma história sobre sua própria vida:  

 

Era uma vez uma rainha e ela lançou uma maldição gloriosa que deu tudo 
que ela queria. Ela se desesperou quando soube que vingança não era o 
suficiente e sentiu-se solitária. Então, ela procurou por todo o reino um 
menininho para se suprir e, então, ela encontrou. Embora vivessem felizes, 
havia uma mãe, lá fora, à espreita (ONCE UPON A TIME. T3E9, 2013, 
33min06s). 

 
Convém salientar que Regina adotou Henry, estando solteira. Aparentemente 

é uma atitude de independência, um ato voluntário, denotando o novo perfil da mulher 

moderna. Mas por que ela se sentia vazia, usufruindo da vida que desejou? Por que 

o vazio estava relacionado à falta de um filho? A partir da adoção, ela não estaria 

voltando-se ao estigma de mãe-terra, buscando produzir frutos para atender aos 

valores sociais?  

Ainda que a mulher esteja satisfeita com sua vida profissional, falta-lhe algo 

para alcançar sua completude. Poderia conquistar amigos. Reatar a convivência com 

a mãe, no caso de Regina. Mas isso também não era o bastante. Ela precisava 
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construir sua família. Agora, adotar um filho. Futuramente, encontrar um par 

romântico. 

Esse sentimento de insatisfação que assola as mentes das mulheres, em 

relação à maternidade e ao matrimônio, é fruto e reação da hegemonia do discurso 

patriarcal normativo, propagado por ou através da linguagem sob várias formas, na 

narrativa de contos orais, escritos, televisivos, na música, em textos históricos, enfim, 

pela mídia como também pelas instituições que detêm o poder. 

Miguel e Biroli (2012, p. 248) mencionam que o Movimento feminista considera 

o Estado como parte do patriarcado, representando o referido sistema. Desse modo, 

essa instituição subordina-se às dinâmicas de poder que confere a supremacia 

masculina. Do mesmo modo, Bourdieu já observara a importância da família, da 

Igreja, da escola para a manutenção dos ideários patriarcais.  

Nessa perspectiva, o discurso patriarcal é manifesto em todas as esferas em 

que compõem a sociedade. Para Sylvia Walby (1990), o sistema patriarcal atua tanto 

na esfera pública como privada, sendo uma interação expansionista do capitalismo. 

Walby observa que há duas formas de atuação do referido discurso. Na forma privada, 

na família, onde as mulheres são excluídas da esfera pública e controladas pelos que 

representam os papéis patriarcais. Em âmbito público, as mulheres conseguem ter 

acesso tanto à esfera pública como à privada, mas ainda subordinam-se ao mesmo 

tipo de discurso, promovido em âmbito restrito.  

De fato, o sistema patriarcal está solidificado na cultura, utilizando-se de 

discursos onde quer que o sujeito esteja, em via pública ou privada. Além disso, os 

valores, associados ao sistema, atravessaram os tempos e são comumente 

apreciados pelas famílias, que agem de maneira a ratificá-lo, até mesmo de forma 

involuntária. 

Na sequência, “Only you” (Somente você) é o último episódio que será 

analisado. Em 27 de setembro de 2015, a quinta temporada de Once Upon a Time 

estreou tanto nos Estados Unidos como no Brasil pela Netflix. “Only you”, o episódio 

22, foi escrito por David H. Goodman e Andrew Chambliss e dirigido por Romeo 

Tirone. 

Em sua narrativa, retoma-se a ideia de que a personagem Regina tornou-se 

completamente feliz, quando encontrou o amor, Robin Hood. Deixando para trás os 

antagonismos da Rainha Má, a prefeita fez-se protagonista, novamente, mas os 

https://www.infoescola.com/economia/capitalismo/
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rastros do passado, pertencentes ao antigo perfil, não foram apagados, pelo contrário, 

ainda assombram sua memória. 

Cotidianamente, Regina duela com a Rainha Má. Como protagonista, 

acostumou-se a sofrer frente à felicidade de outros. Em sua vida, houve um passado 

de crueldade, isso não se apaga, a sua consciência cobra-lhe atitudes benfazejas, 

como assim desabafa com Emma: “- Fazer o bem...sei que é certo, mas sempre me 

leva a perdas. Continuo fazendo isso, agora, e continuo sofrendo, mas sei que a 

Rainha Má pode voltar, então, é assim que deve ser. Nunca estarei em paz comigo 

mesma” (ONCE UPON A TIME. T5E22, 2015, 25min06s).  

A concepção de que a mulher jamais deve errar, conforme os ditames sociais, 

assola a vida da personagem como a das mulheres em geral. Ainda que Regina doe-

se, no sentido de tornar o outro feliz, como apresentou-se no episódio abordado 

anteriormente. A protagonista salvou Marian, esposa de Robin, para que a família do 

amado permanecesse unida, abdicando de sua própria felicidade, como assim ela 

mencionou.  

No desabafo da personagem, percebe-se que, ora praticando o mal ou o bem, 

ela sofre. A sua fala fundamenta a ideologia de que a mulher nasceu para sofrer, 

independente da atitude que pratique. Mesmo assim, consciente do resultado de suas 

ações, ela deve vigiar-se para agir no bem, essa é a norma para a convivência social, 

rigorosamente cobrada da ação feminina.  

Na Floresta Encantada, a personagem de protagonista passou a antagonizar 

na narrativa, o inverso ainda não havia sido apresentado nas obras analisadas 

(literárias e fílmicas), talvez porque as rainhas não disponibilizavam de tempo para 

que isso acontecesse, pois sempre morriam no final da história. De outro modo, 

Regina decidiu pela sua própria mudança de perfil para não perder o amor de seu 

filho, seu único amor, antes de apaixonar-se pelo arqueiro Robin.  

O discurso patriarcal compartilhado, cotidianamente, pela família, pelas 

instituições que detêm o poder e pela mídia impregna-se e naturaliza-se na mente das 

pessoas. Devido a isso, justificam-se posturas cultural e historicamente condicionadas 

a determinismos sociais ainda em vigor na contemporaneidade. Em todos os âmbitos 

em que a mulher possa atuar, ela encontra-se cerceada por falsos estigmas que a 

definem como “mulher ideal”, aquela que se doa em benefício de outros, boa esposa 

e mãe.  
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A postura de “verdadeira mulher” deve ser renovada dia após dia para aquela 

que se enquadra aos moldes do sistema social. Para a que já esteve fora dos limites 

tênues dos critérios de valoração, estabelecidos pelo patriarcado, como a 

personagem Regina, as dificuldades em provar que pode tornar-se ou tornou-se 

“mulher ideal” são intransponíveis.  

De forma bastante sutil, o diálogo entre Regina e Emma intensificam os 

estereótipos disseminados em relação à postura feminina, a mulher torna-se feliz na 

companhia masculina e infeliz quando desacompanhadas da mesma. Tanto que, 

quando Regina afirma que nunca estará em paz, Emma salienta que ela já esteve, 

quando se apaixonou por Robin.  

Convém mencionar que, para as personagens, o estado de equilíbrio da 

mulher, “o estar em paz”, é o mesmo que estar envolvida em um relacionamento 

romântico. Logo, a mulher que escolhe viver só, estaria em desarmonia com a sua 

própria natureza, de mãe e esposa. 

Em Once Upon a Time, a função do par romântico, como de Robin, assemelha-

se ao do príncipe-herói nas narrativas dos contos de fadas. Convém mencionar que o 

arqueiro também era intitulado de príncipe, não por pertencer à nobreza, mas era 

denominado de Príncipe dos Bosques pelo povo humilde que vivia na floresta e 

dependia da ação ilícita de Robin, contra a realeza, para a sobrevivência.  

Marie-Louise Von Franz observa que o herói é considerado “[...] o restaurador 

da situação sadia, consciente. Ele é um ego que restabelece o funcionamento normal 

e sadio de uma situação, onde todos os egos da tribo ou nação estão desviando-se 

do padrão básico e instintivo da totalidade (FRANZ, 1981, p. 72). A definição para 

príncipe-herói apresentada por Franz é o que se denota nas narrativas analisadas. 

Esse personagem surge ao acaso. Estava caçando, buscando aventura, passeando 

por terras distantes, mas depende dele o retorno da harmonia no enredo, outrora 

conflitante. Desse modo, o príncipe representa o equilíbrio, aquele que reestrutura a 

história para que, sucessivamente, se tenha e se encaminhe para uma união, garantia 

de final feliz para a princesa, que muito foi vitimada pela madrasta.  

Em “Only you” assim como nas narrativas referentes a contos de fadas em 

geral, o par romântico para Regina representa o equilíbrio e a felicidade para a própria 

personagem, comparando-se a algo necessário para que ela se mantenha viva. 

Sentindo a dor da perda de seu segundo amor, a ex-rainha relaciona a morte do 
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arqueiro como uma cobrança do passado referente às suas más ações. Como se o 

destino fosse somente o sofrimento para quem praticou ou pratica o mal. Com isso, 

ela rememora o conflito familiar vivido com a enteada: 

 
- E veja o que aconteceu (referindo-se à morte de Robin): eu sou o que fiz e 
fiz o que fiz. Anos atrás, eu fiz uma escolha. A Branca de Neve revelou um 
segredo e eu poderia ter escolhido perdoá-la, ao invés disso eu fiz coisas 
terríveis, coisas indescritíveis que sempre estarão me assombrando. Tentei 
ser a heroína… (ONCE UPON A TIME. T5E22, 2015, 25min25s, grifo meu).  

 
Diante ao desentendimento com a enteada, Regina salienta que teve escolha de 

agir no bem ou no mal, mas preferiu as trevas. Por outro lado, mesmo praticando o 

bem e demonstrando atos heroicos de abnegação em relação ao outro, ainda assim 

a convivência com as perdas é a resposta de suas más atitudes. Em tom de lamento, 

Regina segue seu diálogo com Emma: 

 

- Não existe redenção para mim. Só existe sofrimento porque, agora, eu 
tenho uma maldição: a de saber a diferença entre o bem e o mal e estar bem 
no meio delas. Se eu regredir, perco todos que amo. Henry, meus amigos, 
todo mundo e se eu seguir em frente, tentar ser boa, terei que viver com 
minha antiga escuridão e com suas merecidas consequências. (ONCE UPON 
A TIME. T5E22, 2015, 26min03s).  
 

Nessa fala, Regina mostra-se resignada com o rumo de sua história. A Rainha 

Má de outrora, impetuosa, arrogante e determinada, a ponto de redigir seu próprio 

destino, cedeu lugar a uma personagem que se assemelha às Brancas das obras 

analisadas. Acomodadas diante do que considera inevitável, o destino. Brancas e 

Regina sentem-se incapazes de mudar o caminho já traçado para suas vidas. As 

Brancas, dos filmes de 2001 e 2012 e na telessérie, aparentam nova postura, no 

sentido de aprenderem a guerrear com espada, arco e flecha, no entanto, sentiam-se 

desconfortáveis na convivência com a rainha, mas permaneceriam no castelo, 

compartilhando o mesmo teto se não fossem levadas para a floresta pelo servo da 

madrasta. A atuação das personagens femininas denotam a crença no que já foi 

escrito. Mas quem o escreveu?  

Beauvoir (1970) observa que o homem compôs sua própria existência, 

elaborando a sua narrativa, registrada na história mundial. Do mesmo modo em que 

ele elaborou seu autorretrato, como o soberano da espécie, depreciou o valor da 

mulher, considerando-a de o Outro (como já abordado, anteriormente), alguém ou 

algo sem importância, como a autora menciona:  
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[...] perante a mulher o homem se pôs como senhor; o projeto do homem não 
é repetir-se no tempo, é reinar sobre o instante e construir o futuro. Foi a 
atividade do macho que, criando valores, constituiu a existência, ela própria, 
como valor: venceu as forças confusas da vida, escravizou a Natureza e a 
Mulher. Cabe-nos ver agora como essa situação se perpetuou e evoluiu 
através dos séculos. Que lugar deu a humanidade a essa parte de si mesma 
que em seu seio se definiu como o Outro? Que direitos lhe reconheceram? 
Como a definiram os homens? (BEAUVOIR, 1970, p. 86)  

 
Betty Friedan (1971) também observa que os homens escritores atribuíram 

papéis insignificantes às mulheres, cultuando valores patriarcais, que não condizem 

mais com o perfil da figura feminina. A personagem Regina é um exemplo disso, uma 

vez que se tornou heroína, mas, trouxe consigo a triste bagagem de Pandora (PULEO, 

2004), a culpa de todos males do mundo, tornando-se responsável e merecedora das 

próprias desgraças. Pandora e Regina sofrem as consequências de suas ações. 

Beauvoir (1970) discute a concepção de homens-autores sobre a imagem 

estereotipada da figura feminina, disseminada desde a querela dos tempos. Campos 

e Corrêa (2007) precisam a data em que a primeira base de sustentação da ideologia 

de hierarquização masculina em relação à mulher realmente se efetivou. Eles citam 

que 

 

[...] possui cerca de 2.500 (dois mil e quinhentos) anos, através do filósofo 
helenista Filon de Alexandria, que propagou sua tese baseado nas 
concepções de Platão, que defendia a ideia de que a mulher pouco possuía 
capacidade de raciocínio, além de ter alma inferior à do homem. Ideias, estas, 
que transformaram a 13 mulher na figura repleta de futilidades, vaidades, 
relacionada tão-somente aos aspectos carnais. (CAMPOS; CORRÊA, 2007, 
p. 99).  

 
Com alma inferior ao homem e pouco possuía capacidade de raciocínio, essas 

são algumas das caracterizações femininas descritas por homens e registradas na 

História Geral da humanidade. Definições que deturpam a imagem da mulher, mas 

são só o começo de infinitas narrativas que se somam a elas com semelhante caráter. 

Para Aristóteles, a mulher apresenta certa deficiência natural. Isso, evidentemente, 

em comparação ao homem. Lévi-Strauss afirma que o homem possui aptidão 

necessária para atingir o estado cultural. De outro modo, a mulher não apresenta 

habilidades o suficiente para elevar-se do estado de latência, o natural. Para Hegel, 

os sexos são diferentes, o homem apresenta natureza ativa, a mulher correspondendo 

ao contrário, naturalmente, representa o passivo, uma vez que possui “unidade não 

desenvolvida” (HEGEL, 2005, p. 369). 
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O círculo de ideias entalhadas, em torno de uma verniz social machista, 

enfatizam os polos antagônicos, homem-mulher, disseminando a fragilidade corporal 

da mulher e, consequentemente, sua natureza passiva, pouco inteligente e inferior à 

do homem. Como já mencionado anteriormente, Schmidt (2012) questiona a 

constância do dualismo homem-mulher e a interpretação das relações perenizadas 

pela cultura ocidental, relacionadas a cada gênero. A imagem masculina está 

relacionada à cultura, à civilidade. Já a mulher associa-se à natureza, com base na 

concepção do corpo feminino. Nele há beleza e exuberância como na natureza. A 

mulher, em seu ventre, abriga uma nova vida, assim como a natureza que da terra faz 

brotar as sementes. Ambas são férteis, mas também podem mostrar-se ao contrário. 

Como estéreis, secas, são consideradas como sem utilidade aos olhos masculinos. 

Além disso, o homem exalta o corpo da mulher como símbolo de objeto sexual, agindo 

com ele como em relação à natureza, a qual desbrava para dela apoderar-se. A autora 

menciona ainda:  

 

Na mitologia, nas artes visuais, nas doutrinas religiosas, nos tratados 
filosóficos, nas ciências médicas e sociais, na psicanálise, na literatura e nos 
meios midiáticos, o corpo feminino é sacralizado pela sua capacidade 
gerativa, exaltado pela beleza, repudiado pela impureza, erotizado pelo olhar 
masculino, controlado pelo aparato estatal, e explorado e aviltado pela 
violência de discursos e práticas que se disseminam no campo social 
(SCHMIDT, 2012, p.01). 
 

De acordo com a autora, o homem admira as forças obscuras que pertencem à 

natureza assim como pertencem à mulher. Tais forças, para ele, é mister, uma vez 

que a inteligência masculina ainda não conseguiu desvendá-la e, por isso, de forma 

conveniente, decidiu dominá-la. Caso contrário, ela pode rebelar-se contra quem a 

fecunda. De certo modo, o homem mostra-se temeroso em relação à terra-mãe e à 

mulher, pois reconhece a totalidade complexa que a fêmea agrega em seu ser. Devido 

a isso, o homem fê-la reduzir-se a ser biológico somente, por meio de discursos e 

práticas aviltantes que violaram sua existência e dignidade, enquanto ser humano. 

Beauvoir (1970) cita a voz do feminista Poulain de Ia Barre, visando questionar 

o que homens-escritores disseminaram em seus livros quanto à figura feminina: "Tudo 

o que os homens escreveram sobre as mulheres deve ser suspeito, porque eles são, 

a um tempo, juiz e parte" (BEAUVOIR, 1970, p. 15-16). Evidentemente que, se eles 

registraram a história da humanidade, em épocas precedentes até por volta do século 

XIX, fizeram-na como bem lhes convinha, disseminando a imagem de um ser frágil, 
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pouco inteligente, dependente do sexo oposto e incapaz de sobreviver e, até mesmo 

de ser feliz, sem a presença do mesmo ou, ainda, sentindo-se culpada se não inserida 

no estereótipo de o mito feminino. 

Joan Scott (2002, p. 78) relata em História das mulheres que “[...] as ações dos 

homens vieram a ser consideradas uma norma, representativa da história humana em 

geral, e as ações das mulheres foram subestimadas, subordinadas ou consignadas a 

uma arena particularizada, menos importante [...]”. A autora questiona, ainda, a 

prioridade dada à “história dos homens”, em detrimento à “história das mulheres” 

(SCOTT, 2002, p. 78), salientando a nitidez como se percebe a diferença de valores 

ao se considerar os escritos históricos dos homens em relação aos das mulheres. Isso 

percebe-se também na composição das personagens, uma vez que à personalidade 

da figura feminina é depositado um legado de estigmas de apagamento e anulação 

que aprisionam sua liberdade em ações secundárias, voltadas ao casamento e aos 

filhos tal qual é imposto à mulher real. Já, para o personagem masculino, não há 

restrições quando se busca disseminar ideologias e forjar identidades.  

Edward Kitsis e Adam Horowitz, os criadores e roteiristas da maioria dos 

episódios, realizaram uma proposta contemporânea para os contos pertencentes ao 

folclore mundial, no entanto, persistiram em ideologias arcaicas quanto à constituição 

do papel feminino, em especial, à Rainha Má. Thais Nogueira Diniz (1999, p. 47), 

referindo-se a adaptação de um texto literário para o cinema, revela que o mesmo 

“passa a ser uma alternativa, um ponto de partida, uma pista para a revelação do 

tema, que deve poder ser visto como atual, hodierno, relevante [...]”. Ela salienta, 

ainda, que o filme deve ser lido intertextualmente, pois ele é uma nova reescrita a 

partir de outra já existente e é vivificado em outro meio, o cinema. Para Diniz “(...) 

todas essas “versões” não são em si completas; todas fazem alusão umas às outras, 

constituindo um conjunto claramente intertextual” (1999, p. 49 – grifo da autora). Além 

disso, Diniz enfatiza que, para o entendimento do filme como um processo 

intertextual51, o telespectador deve ter conhecimento do contexto histórico em que a 

obra se insere, bem como a ideologia predominante de cada época.  

                                                           
51 Convém mencionar que a telessérie não só apresenta intertextualidade como intermidialidade. 

Conforme Wolf (1999, p. 40-41), esse termo “refere-se às relações entre mídias, às interações e, 
interferências de cunho midiático. Daí dizerem que “intermidialidade” é, em primeiro lugar, um termo 
flexível e genérico, capaz de designar qualquer fenômeno envolvendo mais de uma mídia”. Em Once 
Upon a Time, há o roteiro da narrativa seguida pelos personagens em Storybrooke (roteiro que surgiu 
a partir do conto Branca de Neve), bem como o livro Once Upon a Time, em que mostra outra narrativa 

https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/Edward_Kitsis
https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/Adam_Horowitz
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Em Once Upon a Time há nova proposta narrativa, segundo os criadores, o 

esclarecimento sobre como o perfil dos personagens se constituíram, como, por 

exemplo, o contexto familiar de Regina colaborou muito para que ela se transformasse 

em Rainha Má. Kitsis e Horowitz realizaram o que propuseram para o entretenimento, 

mas, apesar de criarem um espaço pós-moderno para o exílio dos personagens dos 

contos, Storybrooke, persistiram na ideologia patriarcal para reger a ação da 

personagem Regina, bem como de Branca, ainda que os criadores da telessérie 

procurassem situá-las em contexto representativo de novos tempos.  

Na atualidade, os meios midiáticos e tecnológicos são responsáveis pela 

disseminação de ideias e conceitos, confirmando a perenização de mitos para a 

continuidade e construção da história, bem como a manutenção dos mesmos no 

imaginário coletivo. Em meio à sociedade, em constante mudança, a função 

doutrinária responsável pela difusão do mito feminino, constante em Branca de Neve 

(GRIMM, 2018), permanece nos demais processos intertextuais e intermidiais em que 

a referida obra-origem fez-se representada.  

As características da “mocinha” virgem, inexperiente diante ao mundo, mas que 

aprendeu como se manuseia uma espada e/ou arco e flecha, não representa 

mudança e/ou transformação significativa de perfil para a mulher pós-moderna. O 

vitimismo de Branca e Regina permanece na narrativa. A princesa com medo da 

nuvem de maldição e dos ataques da rainha. Regina teme a vingança do destino para 

suas ações.  

Em Once Upon a Time, Regina, apesar de protagonizar as cenas como Regina, 

antagonizá-las como Rainha Má e, novamente, protagonizá-las como Regina, 

representando redenção, pois a personagem busca consertar as práticas do passado, 

no entanto, continua sofrendo as penalidades sociais de bruxa, ainda que suas ações 

maléficas pertencessem a um passado sem volta.  

A personagem Regina assemelha-se à caracterização de a Baba Yaga, descrita 

por Vladimir Propp. Ela ora desempenha papel maternal, ora associa-se à vida 

selvagem da floresta. Comumente, aparece como uma doadora ou vilã nos contos de 

fadas, ou pode, ainda, apresentar personagem ambígua. Em espaços distintos 

                                                           
dos referidos personagens, quando vivendo na Floresta Encantada. Desse modo, há relação entre 
diferentes mídias, a obra Branca de Neve, o roteiro da série, a telessérie e o livro inserido na telessérie.  

 

https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/Edward_Kitsis
https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/Adam_Horowitz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Propp
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(Floresta Encantada e Storybrooke). Regina mostrou perfis diferentes e, não raro, 

praticou o bem, sendo tentada a agir na maldade.  

De outro modo, destoando da descrição física da Baba Yaga, a bruxa do século 

XXI tornou-se uma mulher muito bela, difundida nos filmes de 2001, 2012 e na 

telessérie. Madrastas que esbanjam beleza, assim como as enteadas, na narrativa 

pós-moderna dos contos de fadas.  

Curiosamente, Propp (2002) ao referir-se às princesas dos contos de fadas, 

salienta que são mulheres descritas por suas ações e atitudes, raras vezes em 

aspecto físico detalhado, uma vez que seus perfis “são determinados menos por 

qualidades pessoais do que pelo curso da ação [...]” (PROPP, 2002, p. 356). 

Maria Tatar (2004) contrapõe-se a Propp (2002), afirmando que os contos 

atribuem valor demasiado ao físico e material em relação ao personagem, como em 

Cinderela, ou seja, “os contos de fadas atribuem alto valor às aparências, e a beleza 

de Cinderela bem como seu magnífico traje, a distingue como a mais linda do reino” 

(TATAR, 2004, p. 38). 

Nos filmes analisados, as atrizes que contracenaram madrastas e enteadas 

apresentaram-se deslumbrantes em seus vestidos, bem como a Rainha Má em Once 

Upon a Time. Do mesmo modo, nos contos de Basile, Perrault, Grimm e Romero, 

pertencentes a séculos anteriores, denota-se percepção semelhante à de Maria Tatar, 

a valorização da beleza da personagem feminina. Como observam-se nos exemplos 

que seguem: 

 

[...] O rei, vendo-a assim, pensou que estivesse dormindo, chamou-a: mas já 
que ela não acordava, por mais que fizesse, o rei, aquecendo-se com tanta 
beleza [...] (BASILE, 1996, p. 55) 

 
[...] Ela, de tão bonita que ficou, poderia ser comparada a um anjo, pois as 
cores vivas não haviam sumido de sua pele com o desmaio: sua face estava 
cor-de-rosa e os lábios como coral; ela apenas tinha os olhos fechados, mas 
ouvia-se sua respiração muito leve, o que era a prova de que não estava 
morta (PERRAULT, 1996, p. 8). 
 
[...] Do mundo, ó rainha, és a mais bela; 
Mas no alto das colinas, à sombra da ramada 
Onde os sete anões fizeram a sua morada, 
Ali Branca de neve se esconde, e ela  
Em encantos, ó rainha, te supera (GRIMM, 2000, p. 92). 

 
[...] Um dia embrenhou-se muito pelo mato, dando aí com uma casa, do que 
ele ficou muito admirado, e para ela dirigiu-se. Chegando lá, viu uma moça 
muito bonita, ficando o rei logo muito apaixonado por ela (ROMERO, 2017, 
p. 69).  
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Em todas as passagens acima, a princesa é descrita como, essencialmente, 

bela. Denota- se a menção ao seu aspecto físico, sim. Não há detalhes quanto à sua 

composição corporal, mas quem apresenta tamanho esplendor a ponto de quem a 

visse, apaixonar-se-ia por ela, imagina-se assim, uma mulher com rara beleza. 

Igualmente bela, mas com menos esplendor, citadas nos contos mencionados acima, 

mostra-se a rainha.  

Mendes, em análise aos contos de Perrault, salienta que as características das 

personagens femininas são visíveis ao público leitor/ouvinte. Mulheres providas de 

beleza ímpar e temperamento bondoso. As fadas, seres divinos, boas ou más, como 

símbolo do poder feminino e as mulheres terrenas, premiadas ou castigadas, como 

símbolo da submissão ao poder masculino. Observa-se que, não somente as 

narrativas do francês, como também de outros escritores, os arquétipos do 

comportamento feminino estão centrados na representação da vida familiar e as 

regras impostas para o convívio nesse núcleo, pertencente à sociedade. 

 
Na leitura dos contos de Perrault, os atributos das personagens femininas 
logo saltam aos olhos. Cinderela, Bela Adormecida e Chapeuzinho Vermelho 
são muito lindas, dóceis e amáveis e lembram as garotas ingênuas e 
desprotegidas, que estão expostas aos perigos do mundo. As fadas lembram 
a mãe protetora e as bruxas lembram a madrasta, mãe malvada. Essas 
características definem a imagem da mulher que o artista captou numa 
determinada época e transmitiu à posteridade, valorizando o seu papel na 
sociedade (MENDES, 2000, p. 124).  
 

Segundo Mendes (2000), as características físicas e morais são constantes nos 

contos de Perrault. Convém acrescer os demais escritores já citados, Basile, Grimm 

e Romero, bem como os roteiristas dos filmes e da telessérie escolhida para a análise. 

O mito feminino persiste em todas as mídias selecionadas, independente de época. 

Nos filmes de 1937, 2001 e 2012, Branca de Neve protagoniza o estereótipo de mãe 

na narrativa, junto aos anões. Apesar de os sete mostrarem-se individualizados, 

recebendo nomes, o que se diferencia dos contos literários, apresentam-se como 

figuras cômicas, agindo, de certa forma como crianças-meninos (com o imaginário 

coletivo arraigado em suas mentes, conforme a visão de Zangado) necessitando da 

atenção e dos cuidados maternais de Branca. 

No entanto, ao mesmo tempo em que a princesa representava função maternal, 

eles apresentavam-se como filhos e pais concomitantemente. Filhos, pois 

necessitavam do trabalho doméstico e da atenção de Branca, como pais, estipularam 

o ambiente determinado a que ela deveria pertencer e como deveria agir, como em: 
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“A rainha logo descobrirá onde estás, por isso toma cuidado e não deixa ninguém 

entrar” (GRIMM, 2000, p. 91). 

Como se ensina crianças em tenra idade, Branca foi avisada que a maldade 

estava fora de casa, sendo seu âmbito restrito de ação dentro do lar. Essa era a 

imagem construída para a mulher, uma eterna criança a qual deve-se ensiná-la 

quanto à sua condição feminina. No entanto, mesmo a princesa desobedecendo a 

ordem dos anões, fê-lo, pois, ingenuamente, não conseguiu ver maldade em quem 

estava do outro lado, uma simpática senhora de mais idade. Nessa passagem, 

denota-se ingenuidade no gesto da moça, realmente, característica considerada 

infantil.  

Branca, após fugir pela floresta, encontrou a casa dos anões e lá sentiu-se 

acolhida. O seio familiar, comandado por um homem (pai, marido, tio, avô, irmão, os 

anões) representava segurança, uma vez que a figura feminina sozinha, fora de casa, 

como no caso de Branca, correndo pela floresta sem a presença de um homem junto, 

representava que ela estaria indefesa, desprotegida, frágil, tais características 

deveriam representar as mulheres e as crianças na sociedade patriarcal. Assim, 

mulher e criança eram vistas no mesmo patamar, dispendiam ser ensinadas, de 

acordo com os interesses da época. As princesas e camponesas deveriam simbolizar 

o espírito frágil, característica própria das mulheres terrenas, submissas ao destino e 

as regras cunhadas pela sociedade. Associando-se o vínculo floresta e feminino, 

como já referido anteriormente.  

Branca mostra-se imatura, com medo, desprotegida na floresta como uma 

criança, ao mesmo tempo é madura o bastante para tomar conta dos afazeres 

domésticos sozinha na casa dos anões. A educação dispensada às meninas destoa 

da racionalidade. Assim como a maioria das protagonistas dos contos de fadas, a 

princesa nada fez para mudar seu destino. Não retornou ao castelo, de onde havia 

fugido, e reivindicou os seus direitos, nem sequer enfrentou a madrasta quando essa 

a procurou na casa dos anões. Aliás, nem poderia, pois não a reconheceu em seus 

disfarces. De outro modo, Branca apenas esperou, passivamente, que algum poder 

mágico a salvasse da situação de penúria. Assim, ela é o modelo de comportamento 

feminino propagado pelo patriarcalismo.  

Nas narrativas em análise, a rainha disfarçou-se de velha mendiga, de 

vendedora de artigos finos, de camponesa ou da própria mãe de Branca, já falecida, 
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com o objetivo de ludibriar a princesa, no intuito de matá-la e, com isso, a mãe ou 

madrasta alcançaria a primazia no quesito beleza em seu reino. Esse quesito é muito 

cultuado pela sociedade, independente de época. Provavelmente, devido ao fato que, 

mulheres com corpo atraente e rosto bonito atrairia o desejo masculino e, talvez, com 

algum tempo de convivência marital, não fosse trocada por uma mais jovem, ato não 

incomum praticado pelos homens. Nessa situação, o que seria mais conflituoso para 

a mulher seria a sua total dependência do marido, sobretudo, financeira. Além do 

mais, até a última metade do século XX, o fato de o homem separar-se da esposa era 

motivo de vergonha para ela, bem como rejeição social. Isso significava que a esposa 

não soube desempenhar o seu papel, enquanto mãe-esposa-dona de casa, conforme 

os preceitos patriarcais.  

Quanto aos personagens masculinos, observa-se que o pai de Branca é 

mencionado uma única vez para anunciar seu novo casamento, após a morte da mãe 

da garota, com exceção do filme de 2001, em que o pai criou a filha até ela completar 

dez anos. Assim se passou na série também, o rei Leopold casou-se com Regina, 

quando a filha dele tinha a mesma idade já citada. O caçador e o espelho assumem 

a função de juízes nas obras, quer seja avaliando a beleza da mãe/madrasta em 

comparação com a enteada, ora avaliando se a princesa deve ou não viver.  

Já o príncipe andava pela floresta e casualmente encontrou o caixão em que 

Branca estava exposta. Mendes menciona que “o príncipe é apenas o prêmio final, 

apesar de desempenhar o papel de herói-salvador” (MENDES, 2000, p. 123) e a 

princesa serve como instrumento para que esse realize seu papel. De outro modo, no 

conto de Grimm (2000), não há herói nem salvador, pois a princesa não foi salva das 

garras de um dragão ou do encantamento da bruxa pelo príncipe. Branca acordou do 

estado mórbido a qual estava acometida, quando um pedaço de maçã desentalou de 

sua garganta. Os servos do príncipe levavam o ataúde, em caminho íngreme, após 

um solavanco, o pedaço da fruta saltou da boca da moça. Desse modo, a partir de um 

solavanco é concedido ao príncipe o título de salvador-herói na história.  

Convém ainda ressaltar o momento em que Branca desperta do sono 

ocasionado pela ingestão da maçã envenenada e se depara com o príncipe, assim 

perguntando: “Onde estou?” E o príncipe respondeu, “Estás a salvo comigo” (GRIMM, 

2000, p. 94). Por meio dessa afirmação do príncipe, a imagem de salvador-herói lhe 

é atribuída. Com ele, a moça está salva, uma vez que não apresenta mais risco de 
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morte, além disso, a presença dele simboliza a proteção que ela necessita, seja contra 

a bruxa ou contra maldades constantes no mundo.  

Na metade do século XX, Simone de Beauvoir foi responsável pela nova visão 

do feminismo e do feminino, uma vez que direcionou o olhar para questões simbólicas, 

pragmáticas, como o voto, a pílula anticoncepcional, entre outras, ligadas ao universo 

da mulher. A questão da construção do mito relacionado à mulher também centrou-

se no palco de debates não só pela filósofa, como também pelas demais feministas, 

como Beth Friedan e Judith Butler.  

No entanto, a personagem Regina, como protagonista e atuando na pós-

contemporaneidade, no final da série, tentava ainda se enquadrar no estereótipo de 

mulher ideal, o que Beauvoir trazia para discussão nos anos 50. Evidentemente que, 

em Once Upon a Time, Regina foi poupada da morte, em relação às demais rainhas 

que eram mortas no final da história, mas ela continuou viva para pagar suas dívidas 

de maldade. Ainda que se mostrasse boa mãe e capaz de doar-se integralmente a 

um amor romântico ou renunciá-lo em favor de outra (como fez com Marian), não foi 

permitido a ela um final feliz. De acordo com os roteiristas, esse final feliz seria o 

mesmo que constituir a sua própria família. 

Então, ela não viveu feliz para sempre. A maldade praticada, em outrora, ressoa 

em seus ouvidos, cobrando-lhe que deveria ter sido boa esposa para o rei Leopold, 

boa madrasta para Branca, mas, quando decidiu lutar contra o destino “biológico” 

imposto às mulheres, escreveu sua sentença de infelicidade. O que já lhe era 

sentimento comum, pois vivia um relacionamento sem amor.  

Como dona de seu destino, prefeita, independente, linda, sentiu vazios em si e 

em sua história. A sua decisão contra a maternidade não mais validou-se. Tornou-se 

mãe adotiva. Ainda não era o bastante. Amava o filho, mas todos os vazios não foram 

preenchidos. Encontrou um par romântico, não só isso, com ele a felicidade plena 

também. Com a morte de Robin, apagou-se a possibilidade de um final feliz.  

Conforme Bianca Diehl (2016) 

 

[...] as heranças do passado e os ranços do patriarcalismo deixaram marcas 
profundas que acabaram por intervir tanto nas narrativas identitárias do 
gênero quanto nos discursos normativos. Esses, por sua vez, ratificavam 
condutas discriminatórias contra as mulheres aumentando a desigualdade 
entre o feminino e o masculino” (DIEHL, 2016, p. 55).  
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As escritoras têm buscado a modificação dos finais das histórias, habitualmente 

com o casamento da princesa e/ou a morte da rainha, ambos constantes em todas as 

obras analisadas, com exceção de Once Upon a Time. Convém observar, novamente, 

que as obras referentes à Branca de Neve selecionadas para a pesquisa foram 

compiladas, escritas ou idealizadas por homens. Para Peônia Viana Guedes, as 

escritoras, a partir do século XX, criaram “narrativas que oferecem uma série diferente 

de opções à heroína, questionando assim as imagens tradicionais da socialização da 

mulher [...]” (GUEDES, 1997, p. 18). 

Novas páginas estão construindo ou reconstruindo o papel feminino ficcional, 

prenunciando novos tempos de igualdade. Hoje, os estudos sobre a literatura 

feminina, feitos quase sempre pela própria mulher, buscam uma leitura engajada com 

o social, mostrando como as obras escritas por homens construíram a estereotipia do 

feminino, através da passividade, da história, ou do caráter fraco e maléfico das 

personagens femininas, afirma Sylvia Paixão, em “A literatura e o cânone” (PAIXÃO, 

1997). Espera-se, assim, que as narrativas tecidas pelos homens escritores e 

divulgadas pela mídia apresentem novo perfil para a personagem feminina em um 

futuro próximo. 

Quanto ao conflito gerador apresentado nas obras analisadas, todas dialogam 

entre si, enfatizam a origem em âmbito familiar. Mulheres que não se toleram, mas, 

igualmente, vítimas de um sistema opressor. Em Once Upon a Time, o relacionamento 

entre Cora e Regina é repleto de arestas, assim como entre Regina e Branca, e 

Branca e Emma.  

O núcleo familiar é um forte mecanismo que acentua a opressão regrada ao 

sistema patriarcal. Desse modo, a convivência entre seus integrantes torna-se 

intolerável, principalmente quando as mães decidem o melhor para si, pensando que 

sua escolha é o melhor para as mulheres em geral, como Cora assim agiu, apossando 

do direito de escolha da filha. 

Observando a postura de Cora a partir da teoria marxista, Regina é a mais valia, 

a base do lucro no sistema capitalista. A filha, valor final da mercadoria produzida, 

educada para atender o objetivo da mãe que, por sua vez, serve os meios de produção 

de ideologias (Família, Igreja, Escola, Sociedade). O lucro em investir-se na educação 

rigorosa da filha seria o privilégio de uma condição social de destaque, assim a 

movimentação contínua, precisa e estável da engrenagem tem origem na família, que 
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em processo dinâmico fomenta o capitalismo e ambas inserem-se em um sistema 

bem abrangente, o patriarcal. A dinamicidade dessa engrenagem acentuou-se com 

os dispositivos tecnológicos, meios difusores de propagação em massa de valores 

ideológicos, os filmes e as telesséries. 

As engrenagens são parte fundamental de um sistema mecânico. Esse simples 

dispositivo, que faz uso de engrenagens, mostra que elas podem ser usadas tanto 

para alterar o tipo de um movimento, aumentando a força ou a velocidade, como 

também o próprio plano e sentido em que é realizado. Nesse caso, o sistema não se 

alterou, mas se aumentou a força do movimento a partir do acesso aos dispositivos 

tecnológicos.  

Ainda na atualidade, com a propagação de estereótipos divulgados pelos meios 

tecnológicos, as teorias de Marx (1985) e Engels (2009), capitalismo e patriarcado 

continuam regendo as sociedades e moldando a educação familiar. Evidentemente 

que o núcleo familiar sofreu mudanças, não só em sua constituição, como em sua 

forma de entretenimento. Antigamente, famílias reuniam-se para ouvir e contar 

histórias. Hoje, famílias assistem narrativas de outrora com novas roupagens em 

dispositivos que apresentam cor, imagem, som, mas não somente isso, como também 

discursos persuasivos direcionados, principalmente à mulher, comumente 

representando-a na condição de esposa e mãe. Condições que a farão feliz para 

sempre. E por que não, se assim se propagava no tempo de “era uma vez”.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A telessérie Once Upon a Time (2011) foi escolhida como corpus para a 

pesquisa, pois é uma obra audiovisual pós-moderna que apresenta uma releitura do 

conto Branca de Neve (GRIMM, 2018). De forma mais especificamente, a 

personagem Regina/Rainha foi escolhida para que se observasse a sua atuação em 

contexto familiar, como filha, mãe e esposa no referido entretenimento. Para que se 

comparassem prováveis mudanças no perfil da rainha, os contos Branca de Neve de 

GRIMM (2000; 2018), dos irmãos Grimm, bem como a animação televisiva referente 

à obra literária, Branca de Neve e os sete anões (1937) e duas obras cinematográficas 

mais recentes, Snow White (2001) e Mirror, mirror (2012) foram revisitadas.  

Como critério para a seleção das obras literárias e cinematográficas 

selecionadas, escolheu-se o conto, Branca de Neve (1812) e a primeira adaptação de 

Branca de Neve e os sete anões (1819), dos irmãos Grimm, bem como, a animação 

televisiva referente à obra literária, Branca de Neve e os sete anões (1937) e duas 

obras cinematográficas mais recentes, Snow White (2001) e Mirror, mirror (2012). 

Nas obras literárias, nos filmes e na telessérie, observou-se a atuação da 

personagem rainha junto à enteada, em um período temporal correspondente a dois 

séculos. Já, na telessérie, oito episódios foram escolhidos, constantes em diferentes 

temporadas, tais como: O piloto da série; na primeira temporada, os episódios The 

Stable Boy (O Homem do Estábulo - E18), Fruit of the Poisonous Tree (O fruto da 

árvore venenosa - E11), The Heart Is a Lonely Hunter (O coração é um caçador 

solitário – E7) e An Apple Red as Blood (Uma maçã vermelha como o sangue – E21); 

na quarta temporada, Mother (Mãe), episódio 21; na terceira temporada, Save Henry 

(Salvar Henry), o episódio 9 e, na quinta Temporada, Only you (Somente você), 

episódio 22. Na sequencialidade proposta para a análise, o contexto familiar, a 

trajetória de vida e escolhas da personagem, enquanto mulher, atuante de velhos e 

novos tempos foram abordados.  

Em Once Upon a Time, por trás da representação de uma nova Rainha Má, os 

preceitos patriarcais são cultuados ou abolidos pela personagem na telessérie? A 

partir dessa problemática, o mito feminino foi revisitado com base na crítica feminista. 

De forma voluntária ou involuntária, a figura feminina é apresentada ratificando 

os preceitos sociais estabelecidos pelo patriarcalismo, figurando como mãe e esposa, 

funções associadas ao mito feminino, independente de época. A referida hipótese, 

https://ouat.fandom.com/pt-br/wiki/The_Heart_Is_a_Lonely_Hunter
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confirmou-se no decorrer da pesquisa, por meio do estudo apresentado nos capítulos 

e subcapítulos que foram discutidos.  

Envolto em iminente perigo, o homem organizara-se em grupos, A união de 

forças, em tempos selvagens, preservaria sua vida. As narrativas orais entretiam esse 

coletivo. Não raro, delimitavam espaços de atuação para os gêneros.  

Por meio da teoria evolucionista, Engels (2009) divulga as pesquisas de Morgan 

quanto à constituição familiar. Em moldes primitivos, a poligamia e a poliandria era 

prática habitual entre homens e mulheres nessa época. Com o passar do tempo, as 

formações familiares foram se estreitando, apresentando vários estágios até 

organizarem-se a partir de laços consanguíneos, regidos pelo sistema patriarcal.  

Durante a caminhada para as formações familiares, no período Paleolítico, o 

matriarcado regeu a sociedade, segundo Mendes (2002). As divindades eram 

femininas e as mulheres destacavam-se, pois possuíam o dom da maternidade. As 

esposas deviam respeito e fidelidade aos maridos. Aos varões era concedido o direito 

a amantes. Aos homens, em geral, permitir-se-lhes-ia desfazer a união, se a mulher 

traísse-lhes ou fosse estéril. Em caso de separação do casal, a mãe era a responsável 

pelos filhos.  

Em que momento se é agregada importância à presença feminina no 

matriarcado? O atributo que a diviniza é o mesmo que a aprisiona e a mistifica. A 

maternidade a fez destacar-se em relação aos homens. A mesma função biológica, 

ainda hoje, diferencia os gêneros, no entanto, o patriarcado rege o contexto social. 

Em meados do século XVIII, com a expansão industrial europeia, a estrutura 

familiar sofreu significativas transformações, principalmente para a mulher, enquanto 

esposa e mãe. Com a nascente capitalista associada à mecanização do trabalho, por 

meio da implementação industrial, a mulher saiu do ambiente doméstico, mas para 

complementar o salário do marido, em sua maioria, auxiliando nas despesas com a 

família. Evidentemente que, mulheres solteiras ingressaram no mercado de trabalho, 

como também mães, separadas dos esposos, o mesmo fizeram para o sustento dos 

filhos.  

Essa nova atividade só foi possível para a mulher, visando complementar o 

ganho do marido, isso é fato. Não representou emancipação, uma vez que o trabalho 

doméstico continuava sendo sua responsabilidade, após o trabalho fabril. A mulher 

operária tornou-se escrava dentro e fora do lar, conforme Kollontai (2011). 
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De outro modo, a estrutura familiar passou a ser repensada, uma vez que o 

sustento das famílias não provinha mais somente do homem. Os dogmas do 

catolicismo também suscitaram discussões, como a prática sexual permitida com 

finalidade única para procriação.  

Com o capitalismo, a disparidade das classes sociais eclodiu, resultante de 

relações mercadológicas, as quais tornaram os homens em escravizadores ou 

escravizados. Para Marx (1985), as relações sociais representam relações de valor 

atribuídas a objetos. A teoria de “mais-valia” marxista concedeu espaço para a 

reflexão de cunho feminista. Em visão análoga, Beauvoir (1967) observa que o corpo 

da mulher é objetificado, sendo comprado via matrimônio. O referido enlace é um 

negócio firmado entre dois homens, o pai da noiva e o noivo.  

A mulher, representante dos valores patriarcais (virgem, jovem, submissa, fértil, 

conhecedora e praticante de trabalhos domésticos), insere-se como produto de mais-

valia. Com as ações do tempo, a mulher objeto-corpóreo sofre desgastes, com isso, 

perde sua utilidade, tornando-se em objeto de menos-valia.  

Engels (1984) declara que a derrota do sexo feminino deu-se com a instalação 

efetiva do patriarcado. Marx (1985) observa, não especificamente em relação à 

mulher, mas quanto à coletividade, que o sistema capitalista fez surgir a classe de 

escravizados. Para Kollontai (2011), as mulheres encontram-se na condição de 

escravas, em estado permanente de encarceramento diante do capitalismo. Beauvoir 

(1967) enfatiza que a cultura falocêntrica fez do corpo feminino motivo de cárcere para 

a existência feminina. A educação destinada às meninas apresenta narrativas de um 

destino imposto, também disseminada pelos educadores e sociedade. Bourdieu 

(2002) reforça as ideias de Beauvoir, mencionando que as instituições, como Família, 

Escola e Estado apresentam narrativas de cunho patriarcal.  

Junqueira (2000) também dialoga com Beauvoir (1970) e Bourdieu (2000), como 

os demais autores citados, uma vez que suas contribuições convergem para um 

mesmo ponto em comum, as narrativas míticas muito colaboraram para a reafirmação 

do sistema tradicional, pois as mesmas surgiram junto aos primeiros agrupamentos 

humanos e vigoram na atualidade, povoando o imaginário coletivo. 

Homens-escritores delinearam um perfil “natural” para o feminino em suas 

narrativas. Ideias estereotipadas foram difundidas por milênios e cultuadas entre 

gerações, de modo que a mística da mulher tornou-se “habitus” no imaginário da 
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coletividade. Aristóteles (1998), em épocas precedentes a Cristo, já discutia a 

valoração do ser humano relacionada à diferença sexual. Com base na fisiologia e 

anatomia corporal, o filósofo considera a mulher intermediária entre o homem e o 

animal. Para Platão, a mulher é desprovida de formação imaterial, a alma, 

apresentando somente matéria corpórea. Como corpo inerte, tem a função de gerar 

vida. Em seus discursos arraigados à era vitoriana, Ruskin (1902) prega a imagem de 

mulheres-anjo, responsáveis e mantenedoras de um lar harmonioso.  

Do mesmo modo, os compiladores do folclore mundial contribuíram para 

solidificar a concepção de que as mulheres condicionam-se ao destino, traçado a 

partir de sua matriz biológica. Funções de boa filha, boa esposa e boa mãe atribuíram-

se às Brancas no registro de seus contos. Basile, Perrault, Grimm, Andersen e 

Romero disseminaram a mística feminina na composição de suas personagens 

femininas, além disso intensificaram a figura da maldade, com a presença de bruxas, 

geralmente, mortas por homens que representam a figura de juízes e, como tais, 

cobram o indulto das más ações, praticadas pelas rainhas. 

Por meio de contos de fadas, com a educação familiar, o sermão religioso 

dominical, o ensino difundido nas escolas, a audição de músicas e programas de 

entretenimento, enfim, os meios que cercam a atuação do homem e da mulher 

enaltecem a superioridade masculina, sendo tema constante no ensino dos meninos, 

enquanto o oposto se propaga em relação às meninas. Situação já observada por 

Beauvoir (1967) e retomada por Kate Millett (1970). 

Schmidt (2012) expõe que binômios intensificam o distanciamento entre os 

gêneros. Ao mencionar-se que a mulher apresenta natureza passiva e o homem ativa, 

por exemplo, vinculam-se aos referidos termos uma gama de aspectos valorativos e 

depreciativos em relação ao aspecto corpóreo-intelectual de ambos. 

Os discursos propagados, pelas diversas instâncias que cercam o convívio 

social de homens e mulheres, delimitam papéis e valores sociais associados aos 

gêneros, constantes na cultura ocidental há séculos.  

Retomando a influência das narrativas míticas, Heilbrun (1988) considera que a 

humanidade se constitui e evolui através de textos ouvidos e lidos, sendo que, jamais, 

deve-se desconsiderar a influência das narrativas míticas para a formação política-

social de uma nação. Desse modo, pode-se afirmar que a sociedade se constitui a 

partir de narrativas, como os contos de fadas. 
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De origem céltica, surgidas como narrativas de amor, as histórias de 

encantamento remontam milhares de anos. Abreu define esse gênero textual como 

“legado cultural de diferentes povos” (ABREU, 2003, p. 13), pois os contos populares 

retratam o comportamento humano em linguagem simples e simbólica, evidenciando 

peculiaridades e aspectos sócio-político-ideológicos de cada nacionalidade. Em sua 

estrutura, as narrativas apresentam histórias que salientam os problemas e/ou 

vicissitudes humanas universais, relacionadas à fraqueza de caráter, tais como ódio, 

vingança, inveja, ganância, entre outras. 

Comumente, o maravilhoso poético mistura-se, de forma harmoniosa, à vida 

doméstica, sendo abordado um conflito familiar. Antes mesmo de os compiladores de 

contos apresentarem a desavença entre mãe/madrasta e filha/enteada em vínculo 

doméstico, por meio de Branca de Neve, Sendabar trazia à Península Ibérica, entre 

os séculos IX a XIII, a personificação nada virtuosa para a personagem madrasta em 

sua obra Sendebar.  

Compiladores e escritores de diferentes partes do mundo unificaram suas obras 

quanto à constituição do perfil feminino, retratadas como mulheres-anjo ou mulheres-

bruxas. Dotadas de características angelicais, jovens mulheres maltratadas, filhas ou 

enteadas, ultrajadas em seus princípios básicos, viviam em um contexto em que os 

direitos fundamentais eram-lhes ignorados.  

Mulheres maduras assumiam a função de mães ou madrastas, responsáveis 

pelo conflito instaurado nas narrativas. Não raro, faziam uso de magia e portavam-se 

como ogras canibais. Mulheres desprendidas de amor, incapazes de querer bem as 

filhas ou as enteadas. Desse modo, descumpriram o seu próprio destino, naturalizado 

frente à cultura social. Elas não apresentaram as características inerentes às 

mulheres em geral, serem boas esposas, mães/madrastas.  

Nas narrativas de fadas selecionadas, os personagens masculinos são pouco 

atuantes, mas assumem função importante em relação à condução da vida das 

mulheres: são juízes, senhores do destino das Brancas e rainhas. Em Branca de 

Neve, o servo, anões, príncipe decidem se as personagens femininas (Branca e 

rainha) devem ou não permanecer vivas. Já o rei é mencionado, somente, na 

introdução das narrativas literárias. Posteriormente, ele desaparece da história. Não 

se faz diferente nas obras fílmicas. Morto, sumido, enfeitiçado, nesse estado 

apresenta-se o personagem, mas a sua memória é referenciada, como grande 
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homem e de caráter bondoso, tanto o narrador como os súditos enfatizam as 

adjetivações do rei, no roteiro dos filmes.  

Do mesmo modo em que se enaltece o valor de um rei que representa o passado 

e faz-se insignificante ao contexto narrativo, há menção comparativa do reinado 

presente, representado pela rainha. Maldosas e péssimas governantes, critérios 

valorativos da atuação dessa personagem. 

Convém mencionar que, as obras literárias e roteiros de filmes foram redigidos 

por homens. Com exceção de Snow White (2001), que foi escrito por mulheres, mas 

as personagens Branca e rainha não denotaram diferença de perfil. A princesa figura 

a mística feminina, enquanto que a madrasta, personifica em si toda a maldade do 

mundo. 

É notório o atrelamento do papel da mulher à figura feminina presente nos contos 

de fadas. A personagem é portadora de uma herança cultural em que valores e 

posturas são pré-determinados no contexto familiar, ainda na infância. A imagem da 

mística feminina é descrita como padrão de conduta para a mulher nas narrativas de 

Branca de Neve. Tanto que, a atuação e as situações que cercam a princesa 

representam testes contínuos de conduta moral e altruísmo. Os referidos testes 

morais envolvem a maior parte da narrativa, tornando-se exaustivo observar em 

Espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais bela do que eu? o quanto 

as histórias literárias e fílmicas ratificam a imagem da mística feminina. Lindas 

princesas perseguidas por quem deveria amá-las, cuidá-las e protegê-las. Já as 

rainhas são mulheres que não aceitaram seu destino. O casamento e a maternidade 

são funções que justificam a existência feminina. Caso contrário, qual a finalidade em 

mantê-las vivas?  

O quesito beleza e jovialidade, que instigou o conflito entre mãe/madrasta e 

filha/enteada (nas narrativas revisitadas, com exceção de Once Upon a Time), é 

imposto à mulher ainda hoje. A concepção de mais ou menos valia assola a imagem 

e o valor feminino. Os finais das narrativas selecionadas mostram a ideologia 

machista predominante, a personagem-rainha-bruxa não atendeu os preceitos 

patriarcais, então a vida foi-lhe tirada. 

A glória cabe à representação do mito feminino. O prêmio é o homem, que passa 

a conduzir o destino da princesa, via casamento. Em Branca de Neve e os sete anões 

(1937) e Snow White (2001), Branca subiu na garupa do cavalo, conduzido pelo 
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príncipe, tornando-se o Outro de seu senhor. Não importa a direção que ele irá levá-

la, com certeza será a melhor para ela. Nas demais obras, em GRIMM (2000; 2018) 

a festa de casamento encerra um ciclo de sofrimentos na vida de Branca. O referido 

enlace garante um eterno final feliz para a mulher.  

Nas obras cinematográficas de 1937, 2001 e 2012, a rainha não esconde o seu 

empreendimento na conquista do príncipe. Evidentemente que, na animação de 1937, 

a madrasta mostrou-se, apenas, incomodada com o cortejo do moço em relação a 

sua enteada. Provavelmente, escancarar a atitude de desejo de uma mulher para com 

o homem, ainda que considerada bruxa, poderia tornar-se escândalo para a época e 

defasagem de público para a assistência da referida obra. De outro modo, as rainhas 

em 2001 e 2012 já transpareceram seu interesse em competir com as princesas na 

disputa pelos príncipes, nas narrativas.  

Elspeth e Clementiana perceberam que o olhar dos príncipes voltavam-se não 

para elas, mas para a mulher mais jovem e, talvez, mais bela do reino. Como fiel 

representante da conduta falocêntrica, pertinente ao homem, conforme as regras 

sociais, o príncipe utiliza-se de critérios de valor na escolha da esposa. Jovem, virgem, 

bonita, prendada. Esses são os atributos para a figuração do feminino e para que a 

mulher seja premiada com o casamento e com o direito à vida. As rainhas foram 

condenadas à morte, pois não seguiram o destino já traçado para suas vidas.  

O mesmo não aconteceu com Regina, em Once Upon a Time. Ela continuou viva 

e atormentada pelo seu passado de más ações, ainda que se mostrasse inserida ou 

buscasse inserir-se no perfil do mito feminino. Em nova roupagem, a telessérie 

idealizada por Horowitz e Kitsis buscou a atualização das histórias de fadas, 

ressignificando as arestas deixadas pelo tempo diante do olhar moderno. 

Provavelmente, devido à proposta dos criadores da telessérie, a Rainha Má não tenha 

morrido no último episódio da sétima temporada do referido entretenimento. No 

entanto, ela permaneceu viva para sofrer as ações do “destino”.  

Evidentemente que, as obras revisitadas não apresentaram a biografia da 

Rainha Má e, em Once Upon a Time há a história de vida da personagem, antes de 

constituir-se como antagonista. Horowitz e Kitsis cumpriram o que se propuseram ao 

descortinar toda a trajetória de vida da personagem, incluindo sua vivência em 

contexto familiar, antes de se tornar rainha.  
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O conhecimento da trajetória de vida da personagem Regina é de suma 

importância para o entendimento de sua atuação, bem como o quanto a educação 

dispendida por sua mãe, Cora, delimitando limites em relação ao que Regina, 

enquanto mulher podia ou não realizar, influenciou suas escolhas e a condução de 

sua vida.  

A personagem Regina, situada em duas diegeses, que representam o ontem e 

o hoje, figura inserida em valores que desprezava em sua mãe. Por ora, tentava 

desvencilhar-se, mas as engrenagens do sistema patriarcal, disseminadas em âmbito 

social e encrustadas nas mentes de homens e mulheres, principalmente pela 

educação familiar, fizeram com que a personagem seguisse os passos da mãe.  

Nessa perspectiva, os roteiristas não emanciparam a personagem do contexto 

patriarcal, ainda que a narrativa, em Storybrooke, representasse a pós-modernidade, 

assim deveria apresentar a figuração do feminino condizente a seu tempo. 

Enquanto Rainha Má, a personagem escolheu destituir a união conjugal que a 

tornava infeliz, sendo co-autora no assassínio de seu esposo. Ingeriu veneno para 

jamais fertilizar seu ventre. Encarcerou o caçador, em seus aposentos, para fazê-lo 

de escravo sexual. Colecionou corações de inumeráveis habitantes das terras 

encantadas que cruzavam em seu caminho. 

A rainha, realmente, fez-se muito má. De outro modo, atendendo aos apelos do 

filho adotivo, repensou seus atos e a prática do bem passou a constituir seu caráter. 

Atitude de benevolência já fez parte de sua vida, antes de casar-se com o rei Leopold. 

Tanto que, em determinada situação, ela impede que Branca sofra um acidente ao 

cavalgar, mas isso quando ainda não conhecia Leopold e, por intermédio desse fato, 

ela chamou a atenção do rei, pois a menina era filha dele. 

Ainda que Regina tentasse denotar o perfil de mulher contemporânea, como 

prefeita da cidade, independente, mantendo relacionamento sexual com o xerife, 

sentiu-se vazia. Faltava-lhe amor. Mostrou-se, mais uma vez, supostamente, 

independente, adotando Henry. Mas ainda havia vazios em si. Desejava um 

companheiro. Ele traria a felicidade que ela tanto almejava, desejo que cultuava não 

só em Storybrooke, mas também na Floresta Encantada. O ontem e o hoje da 

personagem transparece a mesma concepção. A mulher somente sente-se completa 

e feliz quando tem um homem ao seu lado e, com ele, constitui uma família, para, 

assim, assumir as funções de esposa e mãe.  
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Ao contrário das rainhas das outras outras analisadas, Regina demonstrou 

sentimentos de amor e abnegação. Muito amou Daniel, Robin Hood, o filho, os 

amigos. Desistiu de tornar sua família completa com a presença de Robin, com o 

retorno de Marian, esposa do arqueiro. 

Como protagonista ou antagonista, as ações de Regina/Rainha Má enaltecem o 

mito feminino. Quando solteira, em seio familiar, sonhava em casar com Daniel e 

tornar-se boa esposa. Mas sua mãe o assassinou, pois soube do plano de fuga da 

filha com o cuidador de cavalos, por meio de Branca.  

A partir dessas situações, Regina tornou-se em Rainha Má, intensificando seu 

ódio pela mãe e o mesmo passou a sentir por Branca. Em má tornou-se porque não 

concretizou seu sonho em tornar-se esposa e, futuramente, mãe dos filhos de Daniel.  

Quando retorna a protagonizar a narrativa, em Storybrooke, assume a 

identidade de Brancas. Chorona, lamentando o destino cruel que a torna infeliz, pois 

as personagens que já foram más jamais têm finais felizes. O parceiro romântico 

representa a sua felicidade.  

Como já mencionado, as concepções patriarcais em vigência na constituição 

familiar no contexto diegético da Floresta Encantada ainda vigoram em Storybrooke. 

Diante disso, da oralidade para a obra e da obra para o cinema, ideologias 

pertencentes a tempos remotos ainda estão constantes nas narrativas atuais. As 

referidas histórias, sobretudo, contos de fadas, receberam transposição midiática e, 

nesse caminho percorrido, da oralidade à produção audiovisual, expandiu-se a 

abrangência dos discursos de cunho patriarcal associados ao sistema capitalista. 

Evidente que a conquista de direitos fundamentais para a mulher, desatrelada 

do julgo masculino, tornou-se bandeira de luta a partir do século XX, desse modo, 

considera-se um movimento recente. A partir da iniciativa de Beauvoir, mulheres 

lotaram as ruas centrais da França, empunhando cartazes, que registravam, em 

frases curtas, as suas reivindicações mais preeminentes. Logo, mulheres, de muitas 

partes do mundo, irmanaram-se a mesma voz, a busca de direitos igualitários entre 

os gêneros.  

Os direitos ao voto, à educação, à sexualidade, ao controle à natalidade, a 

empreender em cargos públicos, políticos, a participar da esfera política e 

administrativa de seu país, a optar ou não pelo casamento foram alcançados nessa 

longa caminhada traçada pelas mulheres.  
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Em sessões literárias realizadas em quartos de hotéis, com a queima de sutiãs, 

em protestos organizados, as manifestações presididas pelas feministas tornaram-se 

contribuições valiosas para a inserção feminina ao mundo dos homens. Concomitante 

a essas ações, o constructo teórico desenvolvido por Beauvoir (1967; 1970), Millett 

(1970), Friedan (1971), Ortner (1979) e Schmidt (2012) apresenta discursos sobre a 

família e a sexualidade, bem como a constituição do mito feminino em torno dessas 

temáticas. A partir de suas abordagens, as escritoras deslocaram assuntos da esfera 

privada (família e sexualidade) para discussões públicas, questionando, com isso, o 

autoritarismo e o poder na relação homem/mulher, constante no patriarcado.  

No entanto, muito há para se conquistar. O importante é que através do trabalho 

literário, principalmente, a distância delimitada para a atuação de homens e mulheres 

pode se fazer menor. Segundo Guedes, “a reinterpretação dos contos de fadas por 

escritoras contemporâneas fornece textos mais positivos para as mulheres, em que 

os estereótipos são rompidos e as possibilidades de desenvolvimento feminino são 

reexaminadas e expandidas” (GUEDES, 1997, p. 78-79). Por meio da reescrita dos 

papéis femininos, propostos por escritoras, principalmente, o que já vem sendo feito 

por Carter (1999), Atwood (1996), Estés (2014) entre outras, novas narrativas são 

delineadas para que se desfaça o culto à mística feminina.  

A literatura desvinculada da cultura do mito, que encobre a figuração da mulher 

em esposa e mãe, direciona novo rumo para a história da mulher registrado em novas 

narrativas. Disseminá-las em vínculo doméstico e em instituições públicas é uma das 

etapas importantes para a efetivação da identidade feminina. Contá-las entre e por 

gerações, assim como os contos de fadas chegaram aos ouvidos da humanidade. 

Histórias de mulheres, escritas e contadas de acordo com o ponto de vista da própria 

mulher, descortinará perfil adequado a sua natureza humana, adequada aos novos 

tempos. Tempos de transcendência em que a mulher descobre seu valor e o quanto 

pode tornar-se feliz consigo mesma, assim, desvinculando a sua felicidade da 

presença masculina. Conforme evidenciado por Lispector:  

 
[...] Por uma fração de segundo a gente se vê como a um objeto a ser olhado. 
A isto se chama talvez de narcisismo, mas eu chamaria de: alegria de ser. 
Alegria de encontrar na figura exterior os ecos da figura interna: ah, então é 
verdade que eu não me imaginei, eu existo (LISPECTOR, 1967, p. 3).  
 

A identidade feminina é um processo de constante construção, não 

apresentando caráter estanque, definido na aurora dos tempos. Indiscutivelmente, há 
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um componente biológico que identifica a mulher assim como há no homem. A 

questão do binarismo não aborda, simplesmente, corpos em diferentes aspectos, mas 

sim, constitui o imaginário feminino, consolidado, milenarmente, por uma avalanche 

de estereótipos ideológicos forjados pelas leis do falocentrismo. 

Entretanto, a biologização não é o único aspecto a constituir as identidades de 

homens e mulheres. Conforme Beauvoir (1967), quando a mulher descobre sua 

existência como ser humano, ela supera seu estado de imanência, desfazendo-se das 

sombras de um Outro que a define, bem como de falsos estereótipos, que a reduz em 

matriz meramente biológica, para tornar-se em transcendência. Assim como 

borboletas surgem de um casulo que as mantinha inertes em insignificância, as 

mulheres libertam-se de sua condição, supostamente, original, pré-estabelecida por 

homens-escritores, ressignificando seus papéis em contexto literário e social. 

Com a disseminação da nova figuração da personagem feminina, em âmbito 

acadêmico e pelas escritoras já mencionadas, a questão de gênero começou a ser 

discutida no decorrer do século XX, abrangendo os estudos literários e culturais e, em 

especial a área de Letras. Quanto à crítica feminista, desenvolveu-se sob duas 

modalidades. Uma busca o resgate de obras de autoria feminina, as quais foram 

relegadas ao esquecimento. A outra busca identificar a relevância da voz da mulher, 

bem como os valores patriarcais que perpassam a obra, independentemente do 

gênero de autoria. De acordo com a segunda modalidade, discutiu-se, conforme a 

ótica da crítica literária feminista, a figuração de gênero em relação à Regina/Rainha 

Má, da série Once Upon a Time. Por meio da referida análise, buscou-se desmistificar 

a moldura de papéis associados à mulher, consolidados pela sociedade, enquanto 

protótipo da maldade, observando, desse modo, que a mulher não é anjo nem 

demônio, mas um misto de ambas personalidades. 

A partir do momento em que a imagem da mulher não estiver envolta por 

estereótipos, a relação hierárquica entre homens e mulheres poderá ser revista, bem 

como a equidade de valores associadas ao binarismo de gênero. Além disso, as 

configurações de leituras sociais e culturais poderão ser reavaliadas, enfim, esse é 

um campo vasto de pesquisa para as áreas das Ciências Humanas, Sociais e das 

Letras. Esta tese configura somente o início de uma caminhada em busca de 

igualdade entre os gêneros.  
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