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RESUMO:
Este trabalho tem por objetivo compreender a formação do gênero conto de
fadas literário, observando as questões sociais e culturais intrínsecas ao
literário. A compreensão do processo de consolidação e institucionalização do
gênero é interligado com a análise de contos que apresentam elementos de
semelhança com “Branca de Neve e os Sete Anões”, publicado em 1812 pelos
irmãos Jacob e Wilhelm Grimm. A partir deste conto é feito um trabalho de
‘rastreamento’, seguindo a pesquisa de Carlo Ginzburg (1989,1993), de demais
contos que possuam elementos narrativos e símbolos semelhantes, dentre os
quais foram selecionados contos de Giambattista Basile (1634), Laura
Gozenbach (1870), Thomas F. Crane (1885) e Joseph Jacobs (1892), para
compor o corpus desta dissertação. A partir da análise dos contos, buscou-se
uma compreensão de como esse gênero consegue permanecer como um dos
mais importantes do mundo, conforme o pensamento de Jack Zipes (2006). A
análise também abrange a simbologia de Carl Jung (2013) presente em todos
os contos selecionados, baseando-se na ideia de que os símbolos cumprem
papéis essenciais na permanência do gênero conto de fadas nas sociedades. A
utilização dos contos para fins de legitimação de identidade de um determinado
povo também é bastante relevante Os trabalhos de Benedict Anderson (2006),
Michael Pollak (1989, 1992) e Pierre Nora (1993) foram decisivos para o
desenvolvimento de nossa análise. Por fim, esta pesquisa instiga um olhar
diferente sobre o significado cultura, para que seja possível compreender o
lugar dos contos de fadas nas sociedades atuais.
PALAVRAS-CHAVES: Conto de fadas. Cultura. Oralidade. Simbologia.
Memória.

ABSTRACT:
This study aims to understand the creation of the genre known as literary fairy
tale, observing matters of social and cultural order, intrinsic to the literary. The
comprehension of the process of consolidation and institutionalization of this
genre is intertwined with the analysis of tales that have similar aspects with
“Snow White and the Seven Dwarfs”, published in 1812 by the brothers Jacob
and Wilhelm Grimm. From this point, a search for “clues” (Carlo Ginzburg.
1989,1993) is done in order to find tales with similar narrative and symbolic
elements. Tales by Giambattista Basile (1634), Laura Gozenbach (1870),
Thomas F. Crane (1885) e Joseph Jacobs (1892) were selected to be a part of
the corpus of this dissertation. The analysis of these tales aims to understand
how this genre is able to remain as one of the most important in the world (Jack
Zipes, 2006). The analysis also deals with the symbology found in each of the
selected tales, based on the idea that symbols carry out essential roles on how
this genre is able to remain for so long in the societies. The use of these tales
aiming a legitimation of identity of a certain people is very relevant in this study.
The studies made by Benedict Anderson (2006), Michael Pollak (1989, 1992)
and Pierre Nora (1993) were essential to the development of this research. To
sum up, this research suggests that it is necessary to have a different point of
view about the meaning of culture, only then it will be possible to understand the
role of the fairy tales in contemporary societies.
Key-words: Fairy Tale. Culture. Orality. Symbology. Memory.
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INTRODUÇÃO
Em um dia qualquer, ano de 2012, navegando por uma rede social, vejo
que alguém compartilha algo relacionado a uma série de televisão que havia
acabado de estrear no Brasil. Seu nome: "Once upon a time”. Sua proposta:
fazer uma grande mistura de vários contos de fadas e colocá-los para enfrentar
a maldição de viver no mundo real, sem magia. A protagonista da série: filha de
Branca de Neve e do Príncipe Encantado. Mudo de aba no navegador e em um
site especializado em cinema encontro notícias sobre as duas versões de
“Branca de Neve” a sair naquele ano. Uma se propunha a ser comédia e a
outra a buscar supostas “raízes sombrias”. Há também a menção ao filme que
utiliza a vilã de “A bela adormecida” como anti-heroína injustiçada, que viria a
estrear em 2014 sob o nome de “Maleficent”. Uma série policial nomeada
“Grimm” procura desvendar casos de um criminoso que simula contos de fadas
em suas cenas de crime. Enquanto alguns filmes e séries trazem ainda a
proposta de “felizes para sempre” após o casamento, “Valente”, filme de 2012,
mostra o outro lado do interesse por conto de fadas: o de transgredir e
questionar as regras impostas e de pensar que há muito mais para a vida de
uma princesa do que o casamento e a construção de uma família.
Assim nasceu a ideia deste trabalho, em meio ao crescente interesse
por contos de fadas. Afinal, por que eles ainda exercem tanto fascínio nas
pessoas ao redor do mundo? O que eles trazem de interessante que possa
prender a atenção das pessoas de séculos, sociedades e valores diferentes?
Por que utilizá-los agora, apesar dos anos terem passado e as pessoas não
cultivarem os mesmos objetivos que os heróis e heroínas de contos de fadas?
Como surgiu este gênero literário e como ele veio a se tornar um dos gêneros
mais populares da história da humanidade?
Este trabalho, inicialmente, tinha por objetivo investigar como os Irmãos
Grimm chegaram a versão final de “Branca de Neve e os sete anões” e assim
compreender a busca pelas origens que a indústria cultural vinha (e ainda vem)
empreendendo. Na medida em que leituras foram feitas, percebi que seria
relevante compreender como o conto de fadas se consolidou em sua forma
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escrita e como ele conseguiu permanecer como um gênero de grande
importância e não mais se limitar a análise de “Branca de Neve” e suas
diferentes versões. Assim, esta pesquisa, que desde o início foi inserida na
linha “Literatura e memória cultural”, do Programa de Pós-graduação em
Estudos da Linguagem da UFRN, conseguiria abranger ainda melhor o que se
entende da relação entre memória, cultura e literatura. “Memória cultural” é
entendida como um conjunto de reminiscências culturais de um povo, tais
como manifestações culturais, tradições, mitos, religiosidade, entre outros. Os
contos de fadas fazem parte dessa memória e, apesar de se tratar depois de
um gênero literário escrito, guarda marcas de oralidade em sua produção.
Este estudo contribui para que as discussões sobre contos de fadas não
sejam separadas entre análises internas e análises externas. Por análise
interna compreendem-se, por exemplo, questões simbólicas, análises sociais,
questões de gênero, de estrutura linguística e narrativa. A análise externa
ocupa-se com questões de ordem mais econômica e prática, como por
exemplo, conhecer como funciona a venda de livros e como ideias podem ser
propagadas através dela. Unindo as duas questões é possível compreender
escolhas de publicação, como por exemplo, por que um texto foi modificado ou
por que outro texto foi tirado em edições posteriores de uma mesma obra.
Obviamente, não é possível responder a essas questões olhando somente
para dentro do texto, assim como não é possível analisar um texto literário
limitando-o apenas a ser produto de uma sociedade. A análise deve ser
equilibrada nos dois sentidos.
Posto isto, organizei a dissertação em três capítulos. O primeiro trata
das origens do conto de fadas como gênero literário, diferenciando-o do estilo
narrativo de suas raízes orais. Trata também de como os interesses
mercadológicos contribuíram para a popularização do gênero, através da
venda de livretos. O capítulo traz definições de oralidade e da relação entre o
oral e o escrito. Aqui se encontram, de maneira mais detalhada, referências e
explicações sobre o referencial teórico desta pesquisa. Disserto sobre cada um
deles no momento oportuno dentro dos capítulos.
No segundo capítulo são apresentados personagens importantes na
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criação do gênero. Seguindo os caminhos de Gianfrancesco Straparola
(c.1480-c.1557), Giambattista Basile (1575 - 1632), Marie-Catherine d'Aulnoy
(1650-1705), Henriette-Julie de Murat (1670-1716), Mademoiselle de La Force
(1654-1724), Marie-Jeanne L'Héritier (1634-1734), Charles Perrault (16281703), Jacob (1785-1863) e Wilhelm (1786-1859) Grimm, temos um panorama
de como o gênero se criou, sobre o que eram as histórias e como o gênero
conto de fadas literário foi consolidado e institucionalizado.
O terceiro capítulo traz as análises de seis contos. A escolha deles tem
como ponto de partida “Branca de Neve e os sete anões”, dos Irmãos Grimm.
Escolhi esse conto devido ao crescente interesse atual em histórias envolvendo
a personagem título, sejam elas fiéis ao original, sejam elas recriadas de forma
a propor novas questões e novos desafios para Branca de Neve. Os contos
escolhidos fazem parte da categoria 410 (donzelas adormecidas), na
classificação de contos populares de Aarne-Thompson, mas a escolha foi
guiada principalmente por alguns aspectos particulares das narrativas, que
poderão ser conferidos na leitura do capítulo três. Os contos escolhidos são: “A
jovem escrava”, de Basile(1634); “Branca de Neve e os sete anões” (1812 e
1819), Irmãos Grimm; “Maria, a madrasta má e os sete ladrões” (1870), de
Laura Gonzenbach; “O caixão de cristal” (1885), de Thomas Frederick Crane; e
“Árvore-dourada, Árvore-prateada” (1892), de Joseph Jacobs.
A análise também abrange os aspectos simbólicos dos contos, a fim de
compreender como eles contribuem na questão da permanência das histórias
nas sociedades por tanto tempo. Há uma tabela em anexo que resume todos
os contos desse corpus em suas características principais. A tabela é um ótimo
recurso para esclarecer a comparação entre os contos. Por fim, estabeleço
uma breve discussão sobre cultura, mas não me alongo no tema. O objetivo é
apenas unir totalmente as pontas das análises dos contos com todo o contexto
trabalhado no primeiro e segundo capítulo.
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1.
O CONTO DE FADAS LITERÁRIO: ORIGENS E CONSOLIDAÇÃO
ENQUANTO GÊNERO.
Neste capítulo será feita uma breve compreensão de como os contos de
fadas se constituíram em um novo gênero literário, à parte das demais
narrativas curtas. O objetivo é ter uma visão geral de como o gênero se define,
partindo do aporte teórico utilizado e lançando interpretações sobre ele. Além
de definir o gênero de maneira literária, é de imensa importância compreender
como o contexto histórico-social trabalhou em favor da consolidação e
popularização desse gênero.

1.1.

Conto de Fadas: origens
“Conto”, “tale”, “racconto”, “Märchen” são palavras utilizadas em

português, inglês, italiano e alemão para definir uma narrativa curta em prosa,
que possui um eixo narrativo principal e pelo menos um eixo secundário que se
conecta com o principal, movendo-se com ele ao longo do enredo, em busca
do desfecho. A partir do século XIX, especialmente após o romantismo, os
termos “short story” no inglês e “Kurzgeschichte”1 no alemão passaram a
diferenciar as histórias de cunho popular, com raízes orais (mas não
necessariamente “maravilhosas”), daquelas criadas e desenvolvidas por um
autor. Em português o termo inicialmente utilizado para esses contos de autoria
era “novela”, mas hoje a palavra novela tem outro significado, deixando para o
termo “conto” abranger ambos os estilos de história curta. Segundo Massaud
Moisés:
A palavra ''conto'' corresponde ao francês conte e ao espanhol
cuento. Em inglês, concorrem short story, para as narrativas de
caráter literário, e tale, para os contos populares ou folclóricos. Em
alemão, tem-se Novelle e Erzählung, no sentido de short story, e
Märchen, de tale. Em italiano: novelle e racconto. (2006, p. 31)

Em línguas de raiz latina a palavra conto (e suas equivalentes nas
demais línguas) deriva do termo “computare”, que significa contar e também
calcular. É interessante observar que a própria palavra “conto” já foi ligada no
1

Ambos significam “história curta”.
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português a um sistema monetário. O vocábulo latino tinha a conotação de
listar ou enumerar coisas, durante a Idade Média, mas foi lentamente mudando
de significado para também englobar o sentido de enumerar acontecimentos.
Na enumeração ou relato de acontecimentos, esperava-se que os fatos fossem
narrados livres da intervenção de seu narrador, livres de ficção. Embora o estilo
narrativo exista a mais tempo do que é possível se comprovar, a utilização do
termo na língua portuguesa para se referir a determinado gênero literário é
mais recente, datando do século XVI. Por essa época, obras de Boccaccio e
Straparola, de quem falaremos mais detalhadamente adiante, já haviam sido
publicadas.
Assim sendo, Nádia Battela Gotlib destaca, a partir de Júlio Casares,
que há contemporaneamente três compreensões para a palavra conto. A
primeira diz que se trata do relato de um acontecimento; a segunda, já
apresenta o sentido literário e abrange a origem oral da literatura, pois se
caracteriza por narrar um acontecimento falso utilizando escrita ou a oralidade;
a terceira, importante para o que será tratado em seguida, é a definição de
conto enquanto uma fábula que se conta as crianças com o objetivo de entretêlas. Gotlib conclui que “Todas [as definições] apresentam um ponto comum:
são modos de se Contar alguma coisa e, enquanto tal, são todas narrativas.”
(2006, p.11)
O gênero conto, quando apresenta características específicas, forma
diversos outros gêneros. Aqui interessa que compreendamos o termo conto de
fadas, objeto do nosso estudo. Ele se diferencia dos demais contos populares,
com raiz na oralidade, pois demanda o elemento mágico para desenvolver sua
narrativa. Jack Zipes afirma que “it is clearly the sense of wonder that
distinguishes the literary fairy tale from the moral story, novella, sentimental
tales, and other modern short literary genre.”2 Cabe entender a origem do
termo “fada”. A palavra “faierie” vem do inglês médio, por influência de “faerie”,
proveniente do francês antigo. “Faerie”, por sua vez, deriva do latim “fatum”,
que significa “destino”. “Fatum” também originou “hada” e “fada”, mas em
espanhol e português respectivamente essas palavras não mantiveram o
2

É claramente o senso de maravilhoso que distingue o conto de fadas literário da história
moral, novela, contos sentimentais e outros gêneros literários curtos modernos. (Tradução
nossa)
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sentido original, sendo utilizadas para definir somente as criaturas mágicas
possuidoras de poderes bons ou ruins. Fada também passou a ser sinônimo de
mulher bela.
É interessante observar que, enquanto substantivo feminino, a palavra
“fada” (e também “hada”) perde seu significado original, mas quando declinada
no masculino (“fado”, “hado”) o sentido “destino” é novamente atribuído. A
maneira como os termos foram internalizados pelos diferentes idiomas sugere
que a natureza mágica, irracional e impossível seja feminina. As fadas são
seres delicados e bondosos, assim como as mulheres, mas também podem se
transformar em seres terríveis e impiedosos, realizando atos cruéis e
inconsequentes. Nesse caso elas se transformam em bruxas, vilãs de muitos
contos de fadas conhecidos.
Nelly Novaes Coelho (1991) afirma que já existe um consenso entre os
pesquisadores sobre a origem das fadas. Elas são de origem celta e sua
existência remonta o século I. As primeiras referências literárias, porém, são
encontradas em novelas de cavalaria, especificamente nas histórias do rei
Arthur. As histórias desse ciclo arturiano possuem elementos mágicos, amor
cortês e impossível, como por exemplo, na história de Tristão e Isolda. A figura
da mulher nesses textos também tem uma caracterização diferente. A mulher
possui “um poder que, entre os demais povos ela estava longe de ter”.
(COELHO, 1991, p. 33) Quando da cristianização do velho mundo, as figuras
feéricas perderam sua “autonomia” nas narrativas, sendo atribuída apenas a
ligação das fadas com a mediação entre amantes.
A poesia épica da tradição anglo-saxã e céltico-gaulesa também foi de
grande contribuição para a criação de um imaginário popular dotado de fadas e
outros seres fantásticos. “Beowulf”, “Mabinogion”, “Lais de Marie France” estão
entre as fontes da literatura oral/escrita que povoaram o imaginário dos povos
na Europa Ocidental, em especial na França e na região do Reino Unido. Na
região nórdica e germânica atribui-se à mitologia a origem dos contos de fadas,
inclusive esse é um argumento utilizado pelos Irmãos Grimm, ao coletarem e
publicarem contos em tese provenientes dos camponeses da Alemanha.
Dessa maneira, o conto de fadas foi sendo moldado pela tradição oral ao
longo de séculos, englobando histórias mitológicas, misturando heróis
fantásticos e situações comuns aos povos que lhe deu origem e vida. Pelo fato
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de a oralidade ser algo vivo, sempre em movimento, a estrutura narrativa, os
objetivos e os conflitos são mudados. Algo, porém, pode ser encontrado desde
a história mais antiga que tenha ligação com o conto de fadas, até o mais
recente filme que utiliza essa forma narrativa: como todo clássico, ele
transcende o espaço e o tempo por tratar de questões e sentimentos humanos.
Relembrando o conceito de clássico proposto por Ítalo Calvino em Por que ler
os clássicos, “são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as
marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que
deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente
na linguagem e nos costumes).” (1991, p.11) Retirando o “livro” da definição e
colocando apenas a palavra “história”, não existe uma matriz do qual surgiu
determinado conto de fadas, uma “história real”. Ele se modifica, é
ressignificado dentro de uma cultura. Sempre há a sensação de que já ouvimos
algo sobre ele, sua história nos é familiar. E ao ouvirmos/lermos a história
outra vez, sempre descobrimos algo novo. Calvino esclarece que um clássico
nunca termina de contar sua história. Assim são os contos de fadas.
1.2

Quanto à forma e estrutura
Vários pesquisadores no gênero defendem que o modelo narrativo dos

contos é muito antigo. Volobuef afirma que “A mais remota anotação de que se
tem notícia é o conto “Os dois irmãos”, encontrado em papiro datado do séc.
XIII a.C. no Egito”. (2013, p. 18) Muito embora seja possível encontrar heróis
que devem passar por provas para alcançar determinado objetivo ou sair de
alguma dificuldade em histórias das mitologias greco-romana, nórdica e anglosaxã, o elemento divino nelas e a não definição delimitada dicotômica entre
bem e mal, as diferencia dos contos de fadas. José Carlos Leal, em A Natureza
do Conto Popular, faz uma diferenciação interessante entre mito e conto
popular (categoria que abrange não só os contos de fadas, mas contos
populares que não possuem elementos feéricos):
Mito: uma narrativa sagrada que tem por personagens seres
sobrenaturais, e que procura dar ao homem respostas vitais para a
sua existência e ao mesmo tempo tem a capacidade de sacralizar o
espaço do real por ser ele próprio uma forma de irrupção do sagrado
no profano.
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Conto Popular: é uma narrativa tradicional que tem por herói seres
humanos; sua forma é solidamente estabelecida e nela os elementos
sobrenaturais ocupam posição secundária. Não se refere a temas
"sérios" ou reflexões filosóficas profundas. Seu principal atrativo
consiste na própria narrativa. (1985, p.23)

Assim, o conto popular seria mais próximo da realidade dos seres
humanos, por trazer temas mais palpáveis. Quando se trata de contos de
fadas, os elementos sobrenaturais ou mágicos, para utilizar melhor a
referência, não necessariamente são secundários. Em algumas narrativas eles
são essenciais para o desenvolvimento e desfecho da trama, como por
exemplo, a cabrinha mágica capaz de fazer aparecer uma mesa farta para a
faminta Dois-Olhinhos, de “Um-Olhinho, Dois-Olhinhos e Três-Olhinhos” (KHM3
130), a mesma cabra de cujas tripas nasce uma bela árvore de folhas de prata
e frutos de ouro. Dois-Olhinhos segue o conselho de uma mulher sábia e assim
consegue aproveitar a magia da cabra para sair da situação de fome e
humilhação em que se encontrava.
Cabe ressaltar que a magia nem sempre é mostrada como sendo uma
boa solução para os problemas. No caso de “O pescador e sua mulher” (KHM
19), o personagem principal encontra um peixe mágico, que diz ser um príncipe
enfeitiçado, e este lhe promete realizar um desejo, caso o pescador o deixe
viver. Ao contar sobre o peixe para sua mulher Ilsebill, ela vê a oportunidade de
sair da vida miserável e ordena que o marido faça um pedido ao peixe mágico.
Sua ganância, porém, cresce a cada pedido e faz com que ela deseje ser como
deus. Ao invés de conseguir ter o desejo realizado, Ilsebill e o pescador voltam
para o casebre pobre onde iniciaram a história. A magia no caso do conto de
fadas serve para desenvolver o conflito na história e também como desfecho.
Ela age de acordo com os sentimentos de quem a utiliza, sendo assim
colocada em plano de igualdade com os heróis, pois ela será de certa maneira
responsável por suas ações boas ou más. “Pode-se dizer que os contos de
fadas, na versão literária, atualizam ou reinterpretam, em suas variantes,
questões universais como os conflitos de poder e a formação dos valores,
misturando realidade e fantasia no clima do ‘Era uma vez...’.” (KHÉDE, 1986)

3

Utilizo nesse trabalho a abreviação internacional para a obra Kinder und Hausmärchen, KHM,
dos Irmãos Grimm. Utiliza-se a abreviação junto com o número do conto na obra.
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A estrutura narrativa do conto de fadas é simples (Forma simples,
segundo André Jolles). Ele pode ser recontado por diversas pessoas em
diferentes situações sem perder sua essência.
Uma forma que permanece através dos tempos, recontada por vários,
sem perder sua “forma” e opondo-se, pois, à “forma artística”,
elaborada por um autor, única, portanto, e impossível de ser
recontada sem que perca sua peculiaridade. [...]
Daí o conto ter como características justamente esta possibilidade de
ser fluido, móvel, de ser entendido por todos, de se renovar nas suas
transmissões, sem se desmanchar: caracterizam-no, pois, a
mobilidade, a generalidade, a pluralidade. (GOTLIB, 2006, p. 18)

O tempo histórico é indeterminado, logo o tempo no conto de fadas é
apenas interno ao da narrativa. Os contos iniciam com a demarcação de tempo
que não esclarece quando exatamente a história ocorre. Outros contos iniciam
diretamente com a apresentação dos personagens, mas estes também são
indeterminados. Dificilmente têm nomes e quando os têm, são nomes comuns,
que poderiam ser substituídos por qualquer nome. Destaco algumas exceções,
especialmente nos contos que compõem o corpus deste trabalho. “Branca de
Neve e os sete anões”, “Rapunzel” e “Cinderela” estão entre os contos
caracterizados especialmente pelo nome de suas personagens principais.
Todos eles têm um significado importante no desenvolvimento da trama.
Branca de Neve ganhou esse nome devido as suas características físicas. O
nome de Rapunzel é invocado pela bruxa ou pelo príncipe, para que ela jogue
suas longas tranças. Cinderela é um apelido maldoso dado à menina órfã por
sua madrasta e suas irmãs postiças, pelo fato de ela estar sempre coberta de
fuligem. Quando o conto inicia com a descrição dos personagens o faz
dizendo: “viúva com duas filhas”, “rainha”, “rei de um reino distante”, entre
outros. Os personagens, nas palavras de Khéde, destacando os contos de
Grimm, Andersen e Perrault:
São lineares e comportam-se de acordo com o modelo fechado de
narrativa. [...] São, geralmente, alegorias do bem e do mal e se
configuram nesse conflito dualista. [...] os personagens maravilhosos
cumprem várias funções dentro da narrativa; da eminentemente
lúdica à de denúncia social. [...] Embora diversos entre si, são tipos
que confrontam os leitores com a morte, o abandono, o mundo
adulto, o mal, a salvação. Entre eles estão madrastas malvadas,
rainhas vaidosas, princesas belas e dóceis, animais e plantas com
características positivas e negativas. (1986, p. 23-24)
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Acrescento ainda as crianças abandonadas pelos pais, heróis pobres em
busca de uma chance de mudar sua situação, em geral pela conquista da mão
de uma princesa em competição, animais enfeitiçados a espera de quem possa
lhes tornar humanos outra vez.
O espaço também não é conectado com o “mundo real”, embora seja
possível imaginar que algumas histórias possam ter acontecido em algum
bosque ou floresta próximos. Os reis reinam em lugares distantes, os heróis e
heroínas passam por provações na floresta ou nas colinas. Há a menção de
condições climáticas, demarcando que a história está ligada a certos lugares
com certo clima. O cotidiano e o maravilhoso se fundem, sendo o segundo a
maneira que o herói ou heroína encontra para escapar dos problemas e
dificuldades enfrentadas no primeiro.
Repetição de falas e de ações também é uma característica comum aos
contos de fadas. Em um conto de fadas como “Cachinhos Dourados e os Três
Ursos”, publicado por Robert Southey em 1837 e redescoberto por Joseph
Jacobs em seu English Fairy Tales (1890)4, a menina curiosa repete o
processo de provar da comida, da cadeira e da cama por três vezes, assim
como os ursos repetem seus questionamentos por três vezes, modificando na
fala somente o nome do objeto em questão. Da mesma maneira, “Os Três
Porquinhos”, cuja versão mais conhecida foi publicada por Joseph Jacobs em
1890, apoia-se na repetição de falas e ações. Maria Tatar (2002) afirma que a
repetição é um recurso utilizado para “prender” a atenção das crianças, se
pensarmos no conto de fadas como histórias contadas para este público. No
caso de “Os Três Porquinhos” a repetição da ação permite que a criança
compare como a preguiça dos dois primeiros porquinhos significou problemas
para eles, e o quanto o trabalho feito de maneira correta protegeu o último
porquinho das tentativas de invasão do lobo. Saindo um pouco do lado infantil
do conto de fadas, a repetição de ações também serve como facilitador na
memorização da história, considerando que a repetição é uma técnica
mnemônica comum.
Quanto ao enredo, os personagens partem de um problema cotidiano ou
de um conflito com um antagonista, ou ainda combinando o problema e o
4

Utilizo aqui a versão de Jacobs, de cuja obra também analiso um conto no capítulo três.
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conflito. A história inicia com esse problema, leva o protagonista a escapar para
buscar soluções, há um confronto (ou mais confrontos no caso de alguns
contos) e o último deles culmina na resolução desse problema. Exemplificando
com João e Maria (KHM 15), havia o problema da fome que levou o pai das
crianças a abandonar os dois na floresta, depois de ser persuadido por sua
segunda esposa. As crianças ouvem a exigência de sua madrasta e para evitar
o abandono, João cata pedrinhas brancas e as espalha pelo caminho,
conseguindo assim retornar com sua irmã para casa. Mais uma vez a fome
assola a família e a madrasta exige que as crianças sejam abandonadas.
Dessa vez, João espalha migalhas de pão pelo caminho, mas os pássaros
comem toda a trilha fazendo com que o objetivo da madrasta seja enfim
realizado.
Perdidas e famintas, as duas crianças encontram uma casa toda feita de
doces e acreditam ter encontrado a solução para a fome. Na casa há uma
bruxa antropófaga e cega, que funciona juntamente com a madrasta como
antagonista. Ela escraviza Maria e prende João em uma gaiola com a intenção
de comê-lo. Ela decide não só cozinhar o menino, mas também fazer um
banquete de sua irmã, pois está muito faminta. Ela tenta persuadir Maria a
verificar se o forno está com carvão o suficiente, mas a menina finge não
entender por perceber a real intenção da bruxa. Enfurecida, a bruxa resolve
mostrar como Maria deve fazer. Rapidamente, Maria empurra a bruxa no forno,
derrotando-a e libertando seu irmão. Os dois descobrem um vaso cheio de
pedras preciosas e são levados de volta ao pai, onde vivem felizes. A madrasta
também havia morrido de causas desconhecidas.
Pode-se perceber que o enredo é linear e ao mesmo tempo funciona
como um círculo. Eles partem de um ponto onde têm uma casa e um pai, ou
seja, têm proteção, mas não possuem o básico para sobrevivência. Ao longo
do caminho vão passando por provas e vencendo-as, retornando ao estado de
segurança inicial com a resolução do problema que os levou a passar por todas
as provas (o vaso de pedras preciosas). Da mesma forma, Branca de Neve,
cuja análise será mais detalhada no capítulo 3, começa no conforto do castelo
como uma princesa, mas sendo vítima da inveja desmedida de sua figura
materna (mãe ou madrasta) acaba por sair do conforto para buscar a
sobrevivência. A história acaba quando a antagonista é derrotada e Branca de
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Neve volta a viver confortavelmente como uma princesa. Assim, o conto de
fadas sempre vai partir de um conflito que apresentará obstáculos que devem
ser resolvidos e culminar se não em um final feliz, mas em um final justo para
seus personagens5.

1.3.

Do oral ao escrito: um novo gênero literário
Antes de embarcar na definição e compreensão do conto de fadas

literário enquanto gênero cabe fazer um histórico do surgimento da imprensa e
do papel do livro na sociedade moderna6. Minha intenção é conectar as
questões econômicas com as questões socioculturais por trás do registro
escrito dos contos de fadas e demais contos populares. Por ser uma das
principais diferenças entre as histórias orais que circulavam desde os salões
das cortes às camadas populares e os registros escritos feitos a partir do
século XVI, o livro e seus usos necessitam de uma atenção especial. O livro é
uma invenção milenar, datando do início da era cristã, mas seu uso como bem
de consumo é bem recente, e é nesse uso que pretendo focar. Depois, farei
uma breve exposição acerca da relação entre o oral e o escrito e da natureza
da transcrição das histórias orais para o suporte de papel.
Há dois momentos importantes para a difusão do livro enquanto produto
comercial. Primeiramente, cito a produção de papel na Europa, a partir do
século XIV. Historiadores concordam que o papel surgiu na China, por volta do
século II A.C.. A chegada dele na Europa se deu apenas após a conquista
árabe na Península Ibérica em 711. Os primeiros moinhos de papel surgiram
no século XII em Xátiva, Espanha. Somente a partir do século XIII o papel
começou se espalhar pelo restante da Europa, através da Itália, onde foi
instalada a primeira fábrica de papel e também desenvolvidas algumas
mudanças de ordem técnica que facilitaram a produção do papel. É importante
ressaltar que o papel tinha uma qualidade inferior ao pergaminho, e por isso,
5

Menciono o final justo, considerando o caso do conto “O pescador e sua mulher”. Como já
explicado acima, ele não termina cheio de riquezas, mas de volta a situação inicial, quando a
ganância da mulher não causava problemas.
6
Por moderna, entende-se a sociedade que viveu no período histórico denominado Idade
Moderna (cerca de 1450 até 1789).
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não foi aceito como forma eficiente de armazenar informações importantes. Foi
necessário quase um século de comércio e desenvolvimento da arte de fazer
papel para que ele fosse aceito como um substituto eficiente do pergaminho.
Lucien Febvre, em sua obra O aparecimento do livro (2000) afirma que ao final
do século XIII o papel já era utilizado como suporte de correspondências
oficiais no sul da França.
O papel também contribuiu para a saída da escrita do âmbito restrito dos
mosteiros. Por ser um pouco mais acessível que o pergaminho, ele possibilitou
a produção de textos e pinturas em quantidade ligeiramente maior que antes,
quando se contava apenas com o pergaminho. Febvre afirma que o papel
representou na época novas possibilidades de reprodução de textos e aos
poucos a tecnologia necessária à invenção da imprensa foi desenvolvida. No
entanto, por quase um século, os livros continuaram como fruto do trabalho de
copistas e ainda permaneciam acessíveis em sua maioria a mosteiros e recémcriadas universidades.
A máquina de imprensa foi inventada, em meados do século XV, por
Johannes Gutenberg, na Alemanha. Tratava-se de uma máquina capaz de
reproduzir cópias em papel através de uma combinação de caracteres móveis
e um mecanismo que levava a tinta entre esses caracteres e os marcava no
papel. Inicialmente, a tecnologia ainda estava restrita a algumas áreas e os
livros impressos por ela eram em sua maioria religiosos. Aos poucos, tanto a
máquina se espalhou pela Europa, quanto os assuntos dos livros impressos
começaram a variar. Febvre fala então da natureza comercial do livro,
colocando que:

Desde as suas origens, a imprensa apareceu como uma indústria
regida pelas mesmas leis que as outras indústrias e o livro como uma
mercadoria que os homens fabricavam antes de tudo para ganhar
pão – mesmo quando, como os Aldos ou os Estienne, eram
tipógrafos humanistas e eruditos, ao mesmo tempo. Era-lhes
necessário, pois, primeiramente, achar capitais para poderem
trabalhar e imprimir livros susceptíveis de satisfazer a sua clientela, e
isso a preços capazes de sustentar a concorrência. O mercado do
livro sempre foi semelhante a todos os outros mercados. Problemas
de preço e de financiamento colocavam-se aos industriais que
fabricavam o livro e aos comerciantes que o vendiam, ou seja, os
livreiros e os editores. (2000, p.153)
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Ruth B. Bottigheimer, em sua palestra “Fairy Tales and City Life” (2014)
para a série Provost’s Lectures, defende que a acessibilidade da informação
escrita modificou a forma como as pessoas comuns entravam em contato com
histórias, em conjunto com mudanças em determinados pontos dos enredos.
Narrativas curtas sempre existiram, mas durante a Idade Média elas não
traziam elementos mágicos ou pressupunham um final feliz secular. É da
natureza do cristianismo medieval valorizar uma possível vida eterna e
desprezar os bens terrenos, exaltando a pobreza e a humildade. Muitas
histórias eram escritas por e para clérigos, que por sua vez utilizavam em
sermões, fazendo com que as histórias fossem conhecidas também por
iletrados. Essa forma de pensamento modificou-se lentamente, até que no
século XV, com a ascensão da vida urbana e a popularização da imprensa – e
Bottigheimer cita especialmente o caso de Veneza –, os interesses e o público
passaram a ser variados. As histórias expressavam os desejos de uma vida de
recompensas aqui na terra e os livretos impressos com histórias em vernáculo
traziam em certo sentido o que o público demandava.
Assim, é possível compreender que o livro não somente se constituiu em
uma forma eficiente de preservar informações, mas principalmente em um
mercado e, como tal, necessitava obedecer a interesses e demandas de
consumo. Quando o conto de fadas passou a ser objeto de estudo e de
interesse dos intelectuais, entre os séculos XVIII e XIX, o mercado do livro já
estava consolidado. Apesar de ainda ser um produto caro, ele já era mais
acessível se compararmos com épocas anteriores. Os livros e o conhecimento
em si já não eram ‘propriedade’ da igreja e dos mosteiros, mas um produto
laico, e disponível para todos cujo poder de compra poderia proporcionar o
prazer da leitura, e especialmente para aqueles que também possuíam o poder
de escrita e publicação de ideias e interesses.
O livro serviu como guardião e propagador de ideias quando o
nacionalismo se tornou uma necessidade em vários países europeus. Além
disso, o livro enquanto produto de mercado, ou “capitalismo de imprensa”, foi
importante na vernacularização das publicações, pois o latim era bastante
restrito ao âmbito religioso. Outra vantagem da acessibilidade das publicações
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em vernáculo era a possibilidade de padronização da língua, já que muitas
vezes uma região de determinado estado-nação não compreendia o dialeto
falado pela outra. Benedict Anderson explica bem esse processo ao afirmar
que:

These print-languages laid the bases for national consciousness in
three distinct ways. First and foremost, they created unified fields of
exchange communication below Latin and above the spoken
vernaculars. […] Second, print-capitalism gave a new fixity to language,
which in the long run helped to build that image of antiquity so central to
the subjective idea of the nation. […] The printed book kept a
permanent form, capable of virtually infinite reproduction, temporally
and spatially. […]Third, print-capitalism created languages-of-power of
7
a kind different from the older administrative vernacular. (2006, p.4445)

O “capitalismo de imprensa” serviu aos interesses políticos e culturais de
unir territórios e pessoas ao redor de uma ideia de nação, através da
fabricação de símbolos nacionais e de monumentos culturais materiais e
imateriais. Os “lugares de memória”, para utilizar a ideia de Pierre Nora, não
dizem respeito somente a lugares visíveis, mas principalmente ao sentimento
em torno de uma cultura que torna o indivíduo parte de um lugar e de uma
sociedade. Anderson explica como o conceito de comunidade imaginada
aplica-se a uma nação afirmando que há três características principais, sendo
uma comunidade imaginada, soberana e limitada. Imaginada, pois seus
membros não necessariamente conhecerão uns aos outros, mas ainda assim
se sentirão ligados por um sentimento de comunhão. É uma comunidade
porque a nação sempre é entendida como “a deep, horizontal comradeship 8”
(2006, p.7). Soberana e limitada porque está acima de convicções religiosas,
sendo teoricamente justa com todos os seus membros, mas limitada
geograficamente em fronteiras supostamente demarcadas.
7

Essas línguas de imprensa lançaram as bases para uma consciência nacional, de três formas
diferentes. Primeiro de tudo, elas criaram campos unificados de intercâmbio de comunicação
abaixo do latim e acima do vernáculo falado. […] Segundo, o capitalismo de imprensa deu uma
nova fixação às línguas, que em longo prazo ajudou a construir a imagem de antiguidade tão
central para a ideia subjetiva de nação. […] O livro impresso manteve uma forma permanente,
virtualmente capaz de infinita reprodução, temporalmente e espacialmente. […] Terceiro, o
capitalismo de imprensa criou línguas de poder de um tipo diferente do velho vernáculo
administrativo.
8
“Camaradagem horizontal e profunda.”
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De tal forma, tais nações, ou comunidades imaginadas, buscam por
elementos que simbolizem essa união de pessoas dentro da ideia de nação.
Língua, heróis teoricamente responsáveis por grande feitos nacionais9,
literatura que comporte o “mito fundador10”, fabricação de uma história que
possa criar o sentimento de orgulho entre o povo, entre outras coisas, fazem
parte do que Anderson entende por comunidade imaginada. Daí a importância
dada a partir de meados do século XVIII a buscar, na cultura popular, indícios
que pudessem demarcar uma nação geograficamente e uni-la, especialmente
depois que Napoleão Bonaparte começou seus avanços por diversas partes da
Europa, já no fim do século XVIII. Cabe, a partir de agora, entender como se
deu o processo de registro dessas fontes orais, primeiramente compreendendo
conceitos de oralidade.
Em seu trabalho A Letra e a Voz, o medievalista Paul Zumthor definiu
níveis de oralidade para as produções poético-literárias do período medieval.
Zumthor identificou três níveis de oralidade nos poemas e cantigas, sendo o
primeiro nível presente em sociedades ágrafas, cujo registro é praticamente
inexistente. Esse tipo de tradição oral foi absorvido pela escrita na medida em
que esta se desenvolvia e tomava espaço na sociedade. Assim que a escrita
foi consolidada, o que se contava (ou cantava) passou a ser também escrito.
Para o estudo da oralidade de épocas tão remotas, é impossível o não uso de
fontes escritas, pois elas se constituem no único registro que conseguiu
sobreviver ao tempo. Zumthor propõe duas outras formas de oralidade, que
são comuns desde a propagação da escrita.
A “oralidade mista” pressupõe que as produções já são feitas em uma
sociedade não ágrafa, mas que não considera a escrita como uma forma mais
eficiente de expressão que a oralidade. A oralidade ainda seria mais valorizada
nessa “oralidade mista” e a escrita era utilizada como forma de preservar o
saber, quase não modificando o que se registra para adaptar ao estilo da
9

Veja, por exemplo, o caso do Brasil pós Proclamação da República. Resgataram a memória
dos inconfidentes e transformaram Tiradentes em um herói-mártir que buscava a
independência do Brasil e a implantação de uma república, quando na verdade a Inconfidência
tratou-se de uma revolta por causa da implantação de impostos abusivos pela coroa
portuguesa. Inclusive, o quadro mais famoso retratando Tiradentes, o compara com a figura do
Cristo crucificado.
10
Por exemplo, a fase Indianista no Romantismo brasileiro. E já no século XX, vários trabalhos
de cunho etnográfico, englobando o folclore e costumes do povo em geral.
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escrita. Apesar de se ter a ‘tecnologia’ da escrita, a memória e a voz exerciam
um papel importante na propagação e preservação das histórias e dos poemas.
Essa forma de entender a oralidade e a escrita perdurou até o início da
modernidade, antes da popularização da imprensa e do papel. É possível ligar
essa ideia de oralidade mista à figura do narrador definida por Walter Benjamin.
O narrador competente utiliza como único suporte narrativo suas memórias e
experiências. Já considerando o suporte da escrita, Benjamin afirma que “as
melhores [narrativas] são as que menos se distinguem das histórias orais
contadas pelos inúmeros narradores anônimos.” (1987, p.198) As narrativas
orais seriam fruto de experiências passadas por seus narradores, e o ato de
contar essas histórias também possuiria um caráter didático.
A “oralidade segunda” é a terceira categoria definida por Zumthor. Tratase do uso consciente da escrita como forma de registrar o que foi passado
oralmente. Tal uso combinado de oralidade e escrita existe, segundo Zumthor,
pelo menos desde o século VI, apesar de ser raramente utilizado. A “oralidade
segunda” já comporta a compreensão de que o oral e o escrito são duas
formas diferentes de expressão, e que, embora a escrita seja utilizada para
registrar as produções orais, é necessário que se adapte o oral ao escrito. Na
“oralidade segunda” o oral por vezes é a inspiração para o escrito. Dentro dos
textos escritos que passaram pela influência da oralidade, Zumthor identifica o
“índice de oralidade” Esse índice corresponde a:

Tudo o que no interior de um texto, informa-nos sobre a intervenção
da voz humana em sua publicação – quer dizer, na mutação pela qual
o texto passou, uma ou mais vezes, de um estado virtual à atualidade
e existiu na atenção e na memória de um certo número de indivíduos.
(1993, p. 35)

Zumthor analisa através dessas definições os poemas e canções de
gesta, que constituem grande parte da produção literária medieval. Vale
ressaltar que essa produção também contribuiu bastante para a consolidação
das línguas vernáculas enquanto forma de expressão maior de um povo,
superando o latim imposto pelas instâncias religiosas.
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Compreende-se que a “oralidade segunda” comporta textos pensados e
produzidos no suporte escrito, porém sem se desvincular da forte influência da
oralidade. Logo, a busca pelas marcas de oralidade dentro de um texto, para
Zumthor, consiste em uma etapa importante na pesquisa sobre a produção
oral. Palavras como “dizer”, “ouvir”, “cantar” seriam sinais da influência da
oralidade em um texto escrito. Tão logo a escrita saiu da restrição dos
mosteiros, por volta do ano 1000, ela passou a construir seu ‘caminho’ para se
tornar a mais importante (e confiável) forma de expressão. Um fator importante
nesse florescimento da escrita é que ela não se desvincula da oralidade. Fazse um uso combinado, sendo a escrita enfim compreendida como forma de
fixação das mensagens orais. No entanto, a escrita só passou a ser largamente
utilizada como principal formato de produção, com a invenção da imprensa.
A imprensa e a difusão do papel como principal suporte para a escrita
trouxeram uma revolução para a sociedade ocidental, como já exposto acima.
Surgiram novas preocupações e segundo Zumthor “antes do século XV, parece
que jamais alguém se gabou de sua memória. Ela corria naturalmente. Pela
época que se inventa a imprensa tudo muda.” (1993, p.141) A conveniência de
se ter tudo registrado em papel e consequentemente não precisar ‘lembrar-se
de tudo’, de certa forma mistificou a memória. Ela passou a ser o lugar
imaginário onde a sabedoria e os costumes mais antigos do povo estavam
guardados. Assim, a simples sugestão de que essa memória estaria sujeita a
se perder no tempo e nas mudanças sociais, acendeu aos poucos a
necessidade de preservar, de se pensar em uma posteridade. Zumthor afirma
que:

A fixação pela e na escritura de uma tradição que foi oral não põe
necessariamente um fim a esta, nem a marginaliza de uma vez. Uma
simbiose pode instaurar-se, ao menos certa harmonia: o oral se
escreve, o escrito se quer uma imagem do oral; de todo modo faz-se
referência à autoridade da voz. [...] Inversamente, o fato de que uma
tradição escrita passe ao registro oral não traz sua degradação, nem
a esteriliza. (1993, p.154)

Portanto, o registro da tradição oral acaba por criar uma terceira
tradição, que compreende o escrito com influência do oral, ou melhor, o escrito
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que pretende utilizar o oral como seu legitimador. Nesse ponto chegamos a
uma definição das ideias de oralidade que embasam este trabalho, logo
podemos entrar na discussão entre transcrição e tradução. É importante
esclarecer que não entrarei em discussão mais profunda acerca da tradução,
tampouco discutirei a tradução linguística feita por qualquer um dos autores
aqui analisados, pois o objetivo é somente compreender basicamente que tipo
de processo foi utilizado quando do registro e publicação dos contos de fadas.
Inicio com uma definição mais generalizada, a do dicionário, para
compreender as duas palavras. Sobre ato de transcrever, o Dicionário
Michaelis define “(lat transcribere) vtd 1 Copiar. 2 Fazer a transcrição de,
reproduzir copiando; trasladar: [...] 3 Registrar, por ato público, segundo o
modo e as formalidades legais, o título de aquisição de imóvel.” (2009, grifo
nosso) A transcrição tem, portanto, uma natureza mais restrita e não comporta
a interpretação daquele que transcreve. Na definição do ato de traduzir, o
mesmo dicionário informa:
(lat traducere) vtd 1 Transladar, verter de uma língua para outra: vtd 2
Interpretar: Traduzir uma atitude, uma reação. vtd 3 Demonstrar,
explicar, manifestar, revelar. vpr 4 Conhecer-se, demonstrar-se,
manifestar-se. vtd 5 Representar, simbolizar. vtd 6 Explanar, exprimir.
vtd 7 Realizar (uma ideia, um pensamento). (2009, grifo nosso)

Logo, ao levar essas definições ao objeto de estudo deste trabalho, é
perceptível que se trata muito mais de uma tradução da oralidade, do que de
uma transcrição propriamente dita. Aliás, é interessante observar que a própria
leitura é um processo de tradução, em seu sentido de interpretação. Ao traduzir
o pensamento do outro, mesmo que proferido em minha língua mãe, eu realizo
o processo de traduzir para tornar possível para mim a compreensão daquilo
que é dito. Seguindo essa lógica, Jack Zipes defende a ideia de que o conto de
fadas literário não se constitui em uma transcrição da tradição oral, mas sim
uma tradução. E esse processo de tradução não lida simplesmente com
questões de interpretação dos contos, mas com a questão de sobrevivência
deles através do tempo. Ele define o processo de tradução à luz dos contos de
fadas afirmando:
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But translation is vital in the history of the oral folk tale and the literary
fairy tale as a genre. To translate is to take someone else’s words,
interpret them as faithfully as possible according to the original
writer/speaker’s intention, find the appropriate terms in one’s own
language that will make sense to an implied readership (…)
Translation is a process of familiarization, an appropriation of
someone else’s language, making it familiar so that you and others
who share your language and values will feel at home, while reading
11
the translated text. (2006, p. 198, grifo nosso)

Assim a tradução abre espaço para interpretações, para tornar possível
o processo de familiarização com o texto, especialmente considerando que se
trata de contos populares, sem autoria reclamada. Zipes exemplifica essa
tradução ao analisar o conto “João e Maria”, publicado desde a primeira edição
de Kinder und Hausmärchen. Ele defende que desde o primeiro contato dos
Grimm com a história houve um processo recorrente de tradução. Primeiro,
eles teriam ouvido e registrado o conto em 1810, de Dortchen Wild, uma de
suas fontes de histórias populares. O registro feito por eles na época é
bastante diferente do que foi publicado dois anos mais tarde. Ao longo das
décadas, houve uma constante ‘recontação’ dessa história e, sempre que
alguém recorre a ela, o faz retirando do conto as interpretações e necessidades
de sua própria época. Assim, Zipes explica um dos motivos de os contos de
fada sobrevivem com enorme ‘sucesso’ até hoje.
Zumthor esclarece que a forma como um mesmo texto é contado por
diferentes pessoas expressa o quanto pode haver mudanças de interpretação
do mesmo. A “movência do texto” traz a ideia de uma criação contínua do
mesmo e, ao mesmo tempo, de uma permanência dele. “Veiculadas oralmente,
as tradições possuem, por isso mesmo, uma energia particular – origem de
suas variações.” (1993, p.143). Embora seja escrito, o conto de fadas literário
não perde essa característica de suas raízes orais. Ele deixa o leitor/ouvinte

11

Mas a tradução é vital para a história do conto popular e do conto de fadas literário como um
gênero. Traduzir é pegar as palavras de outra pessoa, interpretá-las o mais fielmente possível
de acordo com a intenção original do escritor/falante, encontrar os termos apropriados em sua
própria língua que farão sentido a um possível público leitor. Tradução é um processo de
familiarização, uma apropriação da linguagem do outro, tornando-a familiar; assim você e
outros que compartilham sua língua e valores se sentirão em casa, enquanto leem o texto
traduzido. (Tradução nossa)
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aberto às interpretações novas, às recriações. Zumthor continua, afirmando
que:

Para além do espaço-tempo de cada texto, desenvolve-se outro, que
o engloba e no bojo do qual ele gravita com outros textos e outros
espaços-tempos; movimento perpétuo feito de colisões, de
interferências, de transformações, de trocas e rupturas. (1993, p. 150)

Assim, o texto modificado nesse processo não perde suas marcas
originais. É possível notar, especialmente na análise feita nesse trabalho, que a
estrutura básica e a lição que o texto passa são as mesmas em todos os
casos. O enredo é diferente, da mesma maneira que uma história lida é
contada por diversas pessoas de forma diferente. André Jolles (1976) defende
que, por se tratar de uma forma simples, a estrutura básica é mantida, pois há
um fundo que é capaz de se manter idêntico, mesmo quando narrado em
outras palavras.

1.4 Definindo um gênero: nascimento do conto de fadas literário e sua
relação com suas raízes orais

Cabe a partir de agora observarmos como o conto de fadas literário é
definido enquanto gênero e como é proposta a análise do mesmo. Escolhi a
análise morfológica de Propp, em detrimento de Antii Aarne e Stith Thompson.
Tenho ciência do pioneirismo da classificação iniciada por Aarne, publicada em
1910, e mais tarde ampliada por Thompson, em 1927 e 1961. No entanto,
Propp dialoga mais claramente com os demais autores aqui retratados, no caso
Coelho e Zipes.
A definição de Vladimir Propp em Morfologia do Conto Maravilhoso
(1928) esclarece que o conto de fadas ou conto maravilhoso são as narrativas
possuidoras de magia enquanto elemento essencial para o desenvolvimento
narrativo, e que estes constituem um grupo à parte dos demais contos
populares. Como o próprio título da obra sugere, ele se dedica à análise da
forma desses contos e categoriza o desenrolar das narrativas a partir de
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acontecimentos comuns entre elas, para que assim seja possível definir o que
é o conto maravilhoso. Propp defende que:
O estudo da estrutura de todos os aspectos do conto maravilhoso é a
condição prévia absolutamente indispensável para seu estudo
histórico. O estudo das leis formais pressupõe o estudo das leis
históricas. Mas o único estudo que pode responder a estas condições
é o que descobre as leis da construção, e não o que apresenta um
catálogo superficial dos procedimentos formais da arte do conto
maravilhoso. (1984, p.14)

Assim ele dedicou seu estudo a identificar as funções dos personagens
dentro dos contos e assim classificá-los através dessas funções. Nas palavras
do próprio autor, “o conto maravilhoso atribui freqüentemente (sic) ações iguais
a personagens diferentes. Isto nos permite estudar os contos a partir das
funções dos personagens.” (PROPP, 1984, p. 16) A função consiste em como
o personagem vai agir dentro de determinado enredo. Para Propp, as funções
são limitadas, assim como os tipos de personagens encontrados. Elas têm uma
sequência idêntica dentro de vários contos, apesar de o enredo ser diferente.
Propp afirma que os contos não necessariamente devem apresentar todas as
funções. Basicamente, precisa-se de uma situação de conflito, seguida pela ida
do herói em busca de fugir/resolver (d)esse conflito, há um confronto e após o
antagonista ser vencido, o herói volta ao ponto de partida, para continuar
vivendo, agora de maneira tranquila. Propp admite que podem haver alguns
desvios quanto à função desses personagens, mas ele argumenta que tais
desvios não necessariamente invalidam a história enquanto um conto
maravilhoso. De acordo com Propp, do ponto de vista morfológico o conto de
magia seria:
Todo desenvolvimento narrativo que, partindo de um dano (A) ou uma
carência (a) e passando por funções intermediárias, termina com o
casamento (Wº) ou outras funções utilizadas como desenlace. A função
final pode ser a recompensa (F), obtenção do objeto procurado ou, de
modo geral, a reparação do dano (K), o salvamento da perseguição
(Rs) etc. (1984,p.51)

Trata-se de uma ou mais sequências, que combinadas às funções,
resultam no conto de magia.
Passo agora para a definição de Nelly Novaes Coelho, estudiosa que
tem

algumas

publicações

importantes

na

área

de

literatura

infantil.
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Considerando que o conto de fadas é uma parte importantíssima do que
constitui a literatura infantil mundialmente, acho muito válido trazer os estudos
da autora. Ao analisar os contos de fadas na formação literária da criança, ela
concorda que eles atuam como formadores, por trazerem vários tipos de moral
e arquétipos universais, que acabam se tornando a base literária e também
social dessa criança. Especificamente em seu livro O Conto de Fadas (1987),
Coelho propõe uma análise histórica para buscar nas raízes a definição e a
diferença entre o conto de fadas e o conto maravilhoso.

Ela enxerga e

apresenta de maneira geral os contos de fadas em diversas produções que
também têm raízes orais e também em diversos costumes antigos de povos
como os celtas, os vikings e os anglo-saxões. Para ela, os rituais e a cultura
desses povos se constituem em uma fonte riquíssima de histórias, que
infelizmente se difundiram e se misturaram de tal forma que modificaram
drasticamente

alguns

pontos

cruciais,

especialmente

em

relação

à

cristianização de alguns aspectos, como o feminino.
A autora compreende o conto de fadas e o conto maravilhoso como dois
subgêneros diferentes do gênero conto, evidenciando que a diferença reside no
que ela chama de “problemática motriz”. O conto de fadas seria desenvolvido
em torno de:
[...] uma problemática existencial, ou melhor, tem como núcleo
problemático a realização essencial do herói ou da heroína,
realização que, via de regra, está visceralmente ligada à união
homem-mulher. A efabulação básica do conto de fadas expressa os
obstáculos ou provas que precisam ser vencidas, como um
verdadeiro ritual iniciático, para que o herói alcance sua autorealização (sic.) existencial, seja pelo encontro do seu verdadeiro eu,
seja pelo encontro da princesa, que encarna o ideal a ser alcançado.
(1987, p.13)

Já o conto maravilhoso desenvolve-se no contexto mágico, mas nunca
apresenta fadas e:
[...] tem como eixo gerador uma problemática social (ou ligada à vida
prática, concreta). Ou melhor, trata-se sempre do desejo de autorealização (sic.) do herói (ou anti-herói) no âmbito socioeconômico,
através da conquista de bens, riquezas, poder material, etc.
Geralmente, a miséria ou a necessidade de sobrevivência física é o
ponto de partida para as aventuras de busca. (1987, p.14)
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Embora seja possível e compreensível a separação entre os contos que
tem como final de narrativa um casamento, daqueles que trazem vitória de um
herói sobre uma situação social específica (como a fome, por exemplo), é
bastante complicada a tentativa de encerrar os contos dessa forma, pois é
possível encontrar diversos contos em que a realização pessoal e o problema
social se confundem. Quando se examina a fundo a obra dos Irmãos Grimm,
por exemplo, (ou de qualquer outro “autor”), percebe-se que a linha que separa
o conto de fadas do conto maravilhoso, é bem tênue.
Coelho traz também alguns exemplos de livros que utilizam a estrutura
narrativa de conto de fadas, mas que além de serem de autoria, obedecem a
certas crenças de seus autores e épocas. Ela exemplifica o caso do “novo
maravilhoso de base racionalista”, e não um maravilhoso baseado em contos
populares, sem necessariamente chamar a atenção para questões mais reais.
Esse tipo de história, coincidentemente surgiu pouco depois que os estudiosos
viram a necessidade de preservar os contos populares, no século XIX.
A autora menciona o exemplo de Alice no País das Maravilhas (1865),
de Lewis Carroll e Pinóquio (1883), de Collodi. O primeiro utiliza o nonsense
para fazer uma sátira ao racionalismo da sociedade vitoriana, que a exemplo
do que ocorreu na França, com a obra da Condessa de Ségur (1856),
pretendia trazer racionalismo até mesmo para a magia dos contos de fadas. O
segundo faz essa combinação entre racionalismo e maravilhoso com maestria,
e assim acaba ensinando valores da sociedade que lhe é contemporânea para
os leitores/ouvintes.
Dessa forma, Coelho demonstra que o conto de fadas e o conto
maravilhoso são redescobertos a cada geração e, embora vítimas de tentativas
de racionalização, eles encontram seu caminho na ressignificação e nas
constantes mudanças sociais, permanecendo enquanto forma básica de se
narrar uma história.
A próxima definição interessante é a de Jack Zipes, em Why Fairy Tales
Stick (2006). Sua obra já trata da diferença entre o conto de fadas oral e o
literário, e tenta compreender o porquê de os contos “grudarem” no imaginário
social de diversos lugares diferentes, por tantos séculos. Ele busca em teóricos
como Mikhail Bahktin, Tzvertan Todorov, entre outros, a compreensão do que
poderia constituir um gênero, para definir o que se entende como conto de
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fadas e destacar que, quando escrito, ele constitui-se em um novo gênero.
Além disso, ele busca, assim como Coelho, um contexto histórico, mas foca
nos “autores” que publicaram os contos populares até o uso deles em outros
suportes, como o cinema. É um livro bastante “geral” no sentido de que tenta
enxergar onde a estrutura básica dos contos de fadas pode ser identificada em
algumas obras contemporâneas que não se pretendem enquanto releituras de
contos de fadas, mas não aprofunda as análises, servindo para que se
enxergue onde a estrutura sobrevive e ganha novos significados.
Sobre a estrutura narrativa do conto de fadas ele afirma que:
Paradoxically, the fairy tale creates disorder to create order and, at
the same time, to give voice to utopian wishes, and to ponder
instinctual drives and gender, ethnic, family, and social conflicts. In
doing so, it reflects upon and questions social codes to draw a
response from readers/listeners. […] The fairy tale acts through
language to depict all kinds of issues and debates that concern
12
socialization and civilization. (2006, p.15)

Zipes compreende os contos de fada de uma maneira mais ampla, como
uma expressão eficiente de cultura e sociedade. Ao definir o conto de fadas
literário, afirma que ele não esquece essa característica básica, mas amplia a
visão, para entender como a tradução do oral para o escrito expressa os
problemas e questões sociais presentes nos contos. A institucionalização dos
contos de fada foi definitiva para a consolidação do gênero. Ele caracteriza o
gênero utilizando implicitamente a ideia de Propp sobre funções de
personagens dentro da narrativa, apesar de fazer uma ressalva, pois acredita
que encerrar os contos de fadas dentro de uma perspectiva estruturalista pode
trazer certo reducionismo. Retornarei outras vezes a esse livro, quando tratar
de temas mais específicos à atuação de determinados personagens históricos
na institucionalização dos contos de fadas.
Para finalizar a primeira parte dessa jornada, gostaria de propor uma
definição de conto de fadas e esclarecer que tipo de análise eu escolhi
privilegiar, a partir de todas as leituras feitas ao longo da pesquisa.
12

Paradoxalmente, o conto de fadas cria desordem para criar ordem e, ao mesmo tempo, para
dar voz a desejos utópicos e ponderar impulsos instintivos e gênero, étnicos, família e conflitos
sociais. Assim sendo, ele reflete sobre e questiona códigos sociais para obter uma resposta de
leitores/ouvintes. […] O conto de fadas age através da linguagem para retratar todos os tipos
de problema e debates que concernem socialização e civilização.
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Primeiramente, acho interessante compreender os contos de fadas e os contos
maravilhosos enquanto parte de uma literatura que combina elementos
fantasiosos na vida de pessoas comuns, sejam eles orais ou escritos. Tenho
ciência do uso do termo “literatura fantástica”, como um gênero que abrange
ficção científica e o terror, e por isso não o aplico aqui e nem categorizo os
contos dentro desse gênero. Fadas, gnomos, bruxas e animais falantes trazem
fantasia para a vida de um simples moleiro ou de uma simples menina curiosa.
Tornam-se a esperança de que o impossível possa acontecer e resolver os
problemas reais, como a fome e a penúria, ou tornam-se outro problema,
elemento de questionamento para que o camponês ou o pescador se
perguntem se realmente vale a pena procurar soluções mágicas, sob o risco de
terminarem castigados por enveredarem-se em caminhos proibidos.
O conto de fadas e o conto maravilhoso podem servir para ensinar uma
moral, mas o sentido maior dele está em estimular a capacidade natural que o
ser humano tem de fantasiar, divagar, fazendo referência ao que Antônio
Cândido tão bem defende em “O Direito à Literatura” (1988). É a capacidade de
sonhar e de fantasiar que torna as mentes humanas saudáveis e prontas para
lidar com as duras situações diárias.
Quanto ao estudo acadêmico desses contos, a maneira mais eficiente
de analisar comparativamente o produto de determinada época/lugar, é
combinar a visão do contexto histórico com o texto literário, não colocando um
como mais importante que o outro, mas unindo os dois para enriquecer a
análise. Além de identificar as funções dos personagens, vejo a necessidade
de entender como os símbolos arquetípicos funcionam dentro da narrativa, pois
em uma perspectiva jungiana, são eles quem estão mais intimamente ligados
ao inconsciente coletivo, sendo portanto eles quem de fato “grudam” nas
mentes das pessoas.
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2.

CONTORNOS DE UMA CONSOLIDAÇÃO DO GÊNERO CONTO DE

FADAS LITERÁRIO: DE STRAPAROLLA AOS IRMÃOS GRIMM

Após todo o caminho percorrido no capítulo 1, da etimologia aos
métodos de análise do conto, chegamos ao ponto mais biográfico deste
trabalho. Aqui falarei das primeiras compilações de contos populares, quem os
fez e o porquê, bem como suas relações com as fontes orais. Escolhi ressaltar
o trabalho de Gianfrancesco Straparola (1480-1557) e Giambattista Basile
(1575 - 1632), o primeiro, por ser considerado o primeiro a publicar contos que
apresentavam a forma mais próxima do conto de fadas literário, e o segundo,
por ter um de seus contos analisados aqui, além de também ser pioneiro em
publicar contos maravilhosos e ter servido de fonte para outras publicações de
contos antes dos Grimm, assim como Straparola.

2.1 Gianfrancesco Straparola: pai do conto de fadas literário?
A vida de Zoan Francesco da Caravaggio, mais tarde conhecido com
Gianfrancesco Straparola, é um mistério. O nome pelo qual ficou conhecido,
Straparola, não era um nome comum naquela época. Logo, supõe-se que ele o
adotou como referência a sua atividade de escritor e contador de histórias. De
acordo com o Dizionario Corriere de la Sera, “Stra” é um prefixo que significa
“muito, demais” e “Parola” é um substantivo e significa “palavra, discurso”.
“Straparola” significa palavras demais, tagarela. (ZIPES, 2006). Ele nasceu
provavelmente entre 1480 e 1490, em Caravaggio, região da Lombardia, na
Itália. O título de seu livro de sonetos Opera Nova de Zoan Francesco
Straparola da Caravazo, conecta Straparola ao seu local de origem.
Bottigheimer atribui a falta de referência a um nome de família ao fato de
Straparola possivelmente ter emergido de uma família humilde. Ela continua,
inferindo que como a maioria das pessoas pobres da Lombardia eram
artesãos, provavelmente Straparola tenha sido filho de artesãos ou de outros
trabalhadores da camada mais pobre da população. Em suas pesquisas,
Bottigheimer encontrou referências à existência de escolas públicas na Itália,
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pela época de Straparola, pois havia um grande esforço geral para educar os
meninos da população urbana na Itália renascentista.
Não se sabe quando e por que Straparola deixou sua cidade natal.
Bottigheimer atribui sua saída ao período de instabilidade que se instalou
novamente em Caravaggio (o período anterior se deu antes do nascimento de
Straparola, devido ao conflito político entre Milão e Veneza). Outras cidades
italianas viviam momentos de prosperidade e muitas pessoas migravam para
elas em busca de oportunidades. Para Bottigheimer:

If Zoan’s schooling had given him a taste of a life of words, of play
with words and creating stories from them, then it would also have
created in him a taste for a literary life, a life of the mind, of borrowing
other people’s stories and putting them into his own words. That life
could not be lived in the small economy of Caravaggio, but it might be
13
a possibility in the great city of Venice. (2012, p 54, grifo nosso)

Veneza era uma república na época, próspera economicamente e fértil
no campo das artes. Em relação à estadia dele em Veneza também não se
sabe tanto. Somente que ele foi financiado por um mecenas para escrever Le
piacevoli notti (Noites prazerosas) durante dez anos. Straparola provavelmente
viveu durante toda a sua vida em Veneza e seu livro obteve relativo sucesso,
sendo reimpresso vinte e cinco vezes entre 1553, ano da publicação do
segundo, e 1613 (ZIPES, 2006).

É provável que Straparola tenha morrido

entre 1555 e 1557, de causas desconhecidas. Na segunda edição, de 1555, há
uma dedicatória do autor, datada de 1553, às leitoras:

DEAR ladies, there are many envious and spiteful men who are
always and everywhere attempting to fix their fearsome fangs in my
flesh and to scatter my dismembered body on every side, contending
that the diverting stories which I have written and collected in this
volume are none of mine, but goods which I have feloniously taken
from this man and that. Of a truth I confess they are not mine, and if I
said otherwise I should lie, but nevertheless I have faithfully set them
13

Se a vida escolar de Zoan deu-lhe um gosto de uma vida de palavras, de jogos com palavras
e da criação de histórias a partir delas, então poderia também ter criado nele um gosto pela
vida literária, uma vida da mente, de tomar emprestadas as histórias de outras pessoas e
colocá-las em suas próprias palavras. Esse tipo de vida não poderia ser vivido na pequena
economia de Caravaggio, mas poderia ser uma possibilidade na grande cidade de Veneza.
(Tradução nossa)
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down according to the manner in which they were told by the ladies,
nobles, learned men and gentlemen who gathered together for
recreation. And if now I should let them see the light, it will not be for
the sake of gratifying my own pride or to bring me honour or renown,
but simply to please all of you, and especially those who may always
count on my service, and to whom I owe continual devotion. Take
then, dear ladies, with smiling faces the humble gift which your
servant proffers, and heed not these snarling whelps, who in their
currish fury would hang upon me with their ravenous teeth, but read
my book now and then, taking such pleasure in it as time and place
will allow, without, however, neglecting Him from whom comes all our
weal. May you be happy, ever keeping in mind those who have your
names graven on their hearts, amongst whom I do not count myself
14
the least. (1901, grifo nosso)

Segundo o próprio autor, as histórias contidas no livro não são de sua
autoria, mas sim parte de algo muito maior, de histórias que ele ouviu e diz ter
escrito tal qual ouvido, mas ainda assim ele se dizia vítima de perseguição,
daqueles que queriam espalhar partes de seu corpo por vários lugares. Uma
possível interpretação para tais esquemas contra a vida de Straparola é o fato
de que suas histórias ironizam algumas figuras poderosas e a situação política
da Itália.
Le piacevoli notti segue o modelo novelesco da obra de Giovanni
Boccaccio, Decamerone (1353), no qual um enredo maior reúne um grupo de
dez pessoas em busca de um abrigo para fugir da peste negra, e, durante essa
reunião, as pessoas contam histórias nos moldes das novelas italianas. Jolles
(1976) define que as novelas obedecem a dois formatos básicos de publicação:
coletâneas, ao estilo de Boccaccio, e novelas isoladas. No caso de Boccaccio,
as histórias são conectadas pela história de fundo e pelas personagens que as
14

Queridas damas, há muitos homens invejosos e rancorosos em todos os lugares que sempre
tentam cravar suas temíveis presas na minha carne e espalhar partes do meu corpo
desmembrado em toda parte, alegando que as histórias divertidas que eu escrevi e coletei
nesse volume não são minhas, mas bens que eu criminosamente tirei deste homem e daquele.
Em verdade eu confesso que elas não são minhas e se eu dissesse o contrário eu mentiria. No
entanto, eu fielmente as coloquei de acordo com a maneira que elas foram contadas por
damas, nobres, homens de saber e cavalheiros que se reúnem para recreação. E se agora eu
as deixo ver a luz, não será por uma questão de gratificar meu próprio orgulho ou para me
trazer honra ou renome, mas simplesmente para agradar todas vocês, e especialmente
aquelas que podem sempre contar com meu serviço e a quem eu devo dedicação contínua.
Tomem então, queridas damas, com rostos sorridentes o presente humilde que seu servo
oferece, e não prestem atenção nesses cães raivosos, que em sua fúria impertinente se
pendurariam em mim com seus dentes vorazes, mas leiam meu livro agora e sempre, tendo
tanto prazer com ele quanto o tempo e o lugar permitir, sem, entretanto, negligenciar Aquele de
quem vem nossa prosperidade. Que sejais felizes sempre mantendo em mente aqueles que
têm nossos nomes cravados em seus corações, dentre os quais eu não me considero o último.
(Tradução nossa)
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contam. As novelas isoladas contam acontecimentos improváveis na vida de
pessoas comuns, “de maneira tal que se tenha a impressão dum
acontecimento efetivo e, mais exatamente, a impressão de que esse incidente
é mais importante do que os personagens que os vivem.” (JOLLES, 1976,
p.189, grifo nosso) Logo, apesar de nomeados, os personagens ainda tem o
caráter genérico de alguém que está vivendo algo improvável que poderia
acontecer com qualquer pessoa. Contudo, Straparola vai além ao adicionar não
só situações sociais impossíveis, como também ao colocar elementos que ele
não denomina como magia, mas que podem ser entendidas como tal. Le
piacevoli notti traz um grupo de dezesseis pessoas, entre eles o bispo eleito de
Lodi, Ottoviano Maria Sforza e sua filha, a viúva Signora Lucrezia Sforza
Gonzaga. Estima-se que o livro se passe em algum ponto entre 1523 e 1540,
pois o esposo de Lucrezia faleceu em 1523. Sforza e sua filha fogem para
Veneza devido a problemas políticos e acabam chegando à Veneza durante o
carnaval. Durante treze dias, as mulheres do grupo eram sorteadas para contar
uma história e um enigma ao final de cada uma das histórias, mas não antes
que um homem cantasse. A maioria das canções e dos enigmas tinha
conotação sexual. Zipes (2006) acredita que isso conferiu sucesso à obra de
Straparola.
As situações improváveis e impossíveis percorrem vários contos de
Straparola. Contabilizam-se catorze contos de fadas dentre as setenta e três
histórias contidas na obra, não considerando as treze introduções no início de
cada dia narrado. Das situações impossíveis socialmente na época, Straparola
utiliza bastante a ascensão social via casamento entre nobre e plebeu. Tal
situação era proibida em várias cidades na Itália renascentista. Bottigheimer
(2004) chama esse tipo de narrativa de rag-to-riches ou rise tales15. Ela
defende que essas histórias poderiam representar um desejo de ascensão
social e enriquecimento entre as camadas mais populares. O melhor exemplo
da presença de magia e da ascensão social é “O rei porco”. Ele faz parte das
narrativas da segunda noite, contada pela Signora Isabella. No conto, o filho
de Galeotto, rei de Anglia (antigo nome para a Inglaterra) após ser amaldiçoado
por uma fada antes do seu nascimento, nasce com a pele de um porco, ficando
15

“Dos trapos para riqueza” ou “contos de ascensão”
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assim até casar-se três vezes. Antes da maldição, o menino ganhou duas
bênçãos, beleza e virtude sem iguais no mundo. O príncipe nasceu como um
porco, mas tinha caráter humano e era bondoso. Seu pai pensou em mandá-lo
para longe, mas logo desistiu do intento e sua mãe aprendeu a amá-lo muito.
Certo dia, o príncipe já crescido decide que quer tomar uma esposa. Sua
mãe logo pensa que não será possível encontrar uma moça nobre que queira
casar com o príncipe porco. A noiva escolhida é a filha de uma mulher pobre,
que tem também outras duas moças solteiras. Na primeira noite de casada a
moça faz planos para assassinar o marido, pois “'What am I to do with this foul
beast? This very night, while he lies in his first sleep, I will kill him 16.'”
(STRAPAROLA, 1901) O príncipe ouve os planos de sua esposa e a mata
para sobreviver. O mesmo ocorre com a segunda esposa, irmã da primeira.
Somente a terceira esposa o trata com gentileza e ganha, além do prêmio de
ter ascendido socialmente, um marido belo e virtuoso, pois o príncipe consegue
ter sua maldição quebrada.
Contos que apresentam humanos amaldiçoados à forma de animais são
inúmeros na obra dos Grimm, de Charles Perrault e vários outros compiladores
de contos populares. Dos Grimm eu cito “O príncipe sapo” e “João Ouriço”
como exemplo. As fadas com poderes de abençoar e amaldiçoar alguém para
a vida inteira também se fazem presentes em inúmeros outros contos.
Vejamos, por exemplo, “A Bela Adormecida”, nos Grimm e em Perrault. A moça
é vítima de uma fada insatisfeita por não ter sido convidada para a festa de
nascimento da menina, no primeiro caso, e no segundo, ela recebe a maldição
em decorrência de um tropeção de uma das fadas. A obra de Straparola foi
traduzida para o francês ainda no século XVI (1560 e 1580) e é possível que
tenha servido como base para as coletâneas que emergiram na França no
século XVII. Na Alemanha, o livro ganhou tradução pela primeira vez em 1791.
O livro também foi perseguido pela igreja católica, por causa de seu conteúdo
obsceno, sendo incluído no Index Librorum Prohibitorum, em 1604.

16

“O que farei eu com esta besta imunda? Esta noite, enquanto ele dormir em seu primeiro
sono, eu o matarei.”
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Straparola é considerado o primeiro a publicar contos que seriam muito
após a sua morte, denominados contos de fadas. É importante, porém, ter em
mente que seus objetivos para a publicação são completamente diferentes dos
que regiam os Irmãos Grimm dois séculos mais tarde. Straparola não foi
impulsionado pelo desejo de salvaguardar histórias pertencentes a uma
memória popular, tampouco pretendia fazer estudos acadêmicos a partir de
seus textos ou reclamar que seus contos eram a expressão máxima de uma
tradição popular. Como o próprio autor fala, na dedicatória aqui exposta acima,
ele tinha como objetivo trazer momentos de leitura prazerosa e de felicidade
àquelas (já que ele se refere diretamente às mulheres) que dedicassem um
tempo a ler suas palavras. O objetivo maior de Straparola era, portanto, divertir.

2.2 Giambattista Basile: bases para a institucionalização do conto de
fadas literário
Giambattista Basile nasceu em um vilarejo chamado Posillipo, nas
redondezas de Nápoles, provavelmente em 1575, pois a data correta de seu
nascimento é desconhecida até hoje. Sua família era de classe média e tinha
certo prestígio na região napolitana. Assim Basile tornou-se soldado e deixou
Nápoles por algum tempo, tendo passado por Veneza e servido no posto de
Candia. Em Veneza, ele passou a fazer parte da Neapolitan Accademia degli
Oziosi, onde iniciou seu envolvimento com a literatura.
Basile retornou a Nápoles em 1608 e lá se envolveu com os círculos
literários e, com a influência de sua irmã Adriana, famosa cantora de ópera,
passou a frequentar cortes de prestígio e trabalhar como administrador. Apesar
de viajar por várias províncias italianas por causa do trabalho, o serviço
permitia que Basile se dedicasse ao trabalho literário. Além de Il Pentamerone,
Basile possui poemas de sua própria autoria e traduções de trabalhos de
Petrarca, e de outros autores italianos. Curiosamente, as obras que ele
publicou em vida não ganharam tanto prestígio quanto Il Pentamerone, que foi
organizado e publicado por Adriana após a morte de Basile. Nancy L. Canepa
(1999) afirma que Il Pentamerone, apesar de não ter ganhado tanta
notoriedade por ser publicado no dialeto napolitano, foi ganhando espaço entre
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os folcloristas e entre pessoas letradas em napolitano.
Dos contos que ele organizou para o Il Pentamerone, todos passaram
por uma "napolização", o que significa que ele os deu um tom que fosse
agradar seus contemporâneos, e, segundo a Encyclopædia Britannica, mais
semelhante ao estilo do poeta Giambattista Marino (1569-1625), que era
bastante famoso em Nápoles. É interessante destacar que o período histórico
no qual Basile produziu suas obras passava por uma crise política, com a
ameaça constante da Espanha (que reinava sobre Nápoles) e suas intenções
de transformar as terras napolitanas em feudos outra vez. Diferente do
contexto em que Straparola viveu, um século antes, Basile via a Itália como um
todo sofrer com a decadência de suas cidades, já que a colonização do Novo
Mundo transformava Portugal, Espanha e Inglaterra em potências econômicas,
e o Renascimento perdia força e dava lugar ao movimento Barroco,
potencializando os países Ibéricos também culturalmente.
Seu Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de peccerille (O conto
dos contos ou o entretenimento para os pequenos), ou simplesmente Il
Pentamerone, publicado postumamente por sua irmã Adriana, traz histórias
populares na região de Nápoles, Itália. Basile havia falecido em 23 de fevereiro
de 1632, de causas desconhecidas. O livro foi publicado em dois volumes,
sendo o primeiro em 1634 e o segundo em 1636. Ele é dividido em cinco
partes, representando os cinco dias em que os dez contos de cada parte deve
ser lido, daí o nome Pentamerone. Não se sabe quem nomeou o livro dessa
forma. A semelhança de organização estrutural dessa obra de Basile com o
Decameron (1349-52), de Giovanni Boccaccio (1313-1375) também foi um forte
motivo para que sua obra ficasse conhecida na posteridade como
Pentamerone. Jack Zipes, em Why Fairy Tales Stick, explica a diferença
essencial entre Basile e Boccaccio:

Basile’s tales, which are told during banquets with music, games, and
dance, are entirely fairy tales and are told by lower-class figures in
dialect – evidence of a storytelling tradition among the common
nonliterate people. There are constant local references to Naples and
the surrounding area and to social customs, political intrigues and
family conflicts. Basile was an astute social commentator, who
despaired of the corruption in the courts that he served and was
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obviously taken with the country folk, their surprising antics, and their
17
needs and drives for change. (2006, p.65)

Zipes afirma que não é possível definir se Basile teve ou não contato
com a obra de Straparola, mas é provável que sim, já que ele esteve em
Veneza, local de circulação dos escritos de daquele. Diferente de Le piacevoli
notti, que contém vários gêneros literários reunidos e uma história de fundo
sem conexão com o maravilhoso, Lo cunto apresenta contos maravilhosos e a
própria história de fundo tem contornos de conto de fadas. Nela, Zoza, a filha
do rei de Valle Pelosa (vale de arbustos), não consegue rir. Seu pai convida
pessoas de inúmeros lugares para tirá-la de sua seriedade, mas não obtém
sucesso. Seu pai constrói uma fonte de óleo que corre abaixo pela rua como
último recurso, na esperança de que algo aconteça para que Zoza sorria. Uma
velha de língua afiada, passando pela fonte e recolhendo óleo com uma
esponja, teve seu vaso quebrado e o óleo derramado por toda parte. A fúria da
velha mulher faz Zoza sorrir. A velha enfurecida amaldiçoa Zoza, falando: “and
mayest thou never see the bed of an (sic) husband, unless thou take the Prince
of Campo Rotundo!18” (BASILE, 1893, p.3) O dito príncipe chama-se Taddeo e
está sob um encantamento dentro de uma tumba de mármore. Zoza descobre
que para tirar o príncipe do encantamento, ela deve chorar durante no máximo
três dias até encher um vaso que se encontra na entrada da tumba.
Zoza sai em busca do príncipe e passa sete anos para chegar ao local.
Em sua jornada ela passa por florestas, cidades, rios, até chegar a Campo
Rotundo (Campo Redondo).19 Ela consegue encher o vaso com lágrimas antes
dos três dias e, de tanto chorar, adormece. Uma escrava que já a observava de
longe, aproveita-se da situação e toma o lugar de Zoza. Quando o príncipe sai
da tumba, toma a escrava por esposa. Zoza acorda e percebe a situação e,
17

Os contos de Basile, que são contados durante banquetes com música, jogos e dança, são
completamente contos de fada e são contados por figuras de classe inferior em dialeto –
evidencia de uma tradição de contação de histórias entre pessoas não letradas. Há referências
constantes a locais em Nápoles e suas redondezas e a costumes sociais, intrigas politicas e
conflitos familiares. Basile foi um comentador social astuto, que afligia-se com a corrupção nas
cortes em que serviu e era obviamente fascinado com as pessoas simples, seus truques
surpreendentes, suas necessidades e ações para mudança. (tradução nossa)
18
“E que você jamais veja a cama de um marido, a menos que você tome o Príncipe de Campo
Rotundo!”
19
Interessante observar o tempo e os locais vencidos por Zoza. O número sete é constante
nas narrativas maravilhosas. Esse aspecto será mais comentado no capítulo três.
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apesar de toda a tristeza, decide observar o príncipe de longe. Taddeo nota a
presença de Zoza e fica encantado por sua beleza, mas sua esposa nota e
impede que ele continue a admirar a princesa. A escrava já se encontra grávida
e sempre que quer suas vontades realizadas, ameaça matar a criança. Um dos
pedidos dela é ter pessoas contando-lhe histórias em um banquete. O príncipe
atende a contragosto e dessa forma as festividades duram cinco dias. Ele
escolhe dez mulheres nobres, conhecidas por sua habilidade com as palavras.
Entre os convidados, está Zoza.
Durante os cinco dias são narrados dez contos. Cada um deles é
contado por uma mulher, e as mesmas devem repetir o trabalho de contação
de histórias durante todos os dias. Cada dia é intitulado Iornata ou Giornata.
Não é possível determinar se há uma lógica na diferença de grafia. A tradução
para a língua inglesa, de Richard Burton, publicada em 1893, não as diferencia.
A primeira e a quinta parte são grafadas com a letra "g" e as demais sem essa
consoante. A terceira iornata tem o subtítulo “de li trattenemiente de li
peccerille”, e esta é a única menção aos possíveis "pequenos" ouvintes que os
contos podem ter, dentro das jornadas. Ao final dos cinco dias, o último conto é
o de Zoza e assim é revelada a mentira da esposa. Taddeo condena a escava
a morte, mesmo ela estando grávida, e casa-se com Zoza. A pena de morte da
escrava consiste em enterrá-la viva com a cabeça para fora, assim ela morrerá
lentamente.
O conto narrado acima tem toda a estrutura básica de conto de fadas
literário. Zoza parte de uma situação de conforto, na qual ela tem problemas,
em busca de uma resolução para o problema. Depois de várias provas, ela
consegue retornar ao estado de conforto inicial, mas agora com os problemas
resolvidos. Diferente dos contos de fadas encontrados em Straparola, e mais à
semelhança do que Perrault fez em sua obra sobre a qual falaremos adiante,
Basile ensina uma lição, comprometendo-se com a questão moral. Cada um
dos contos tem uma introdução que traz uma reflexão sobre o tema principal do
enredo. Inclusive a própria história de Zoza traz o seguinte parágrafo
precedendo a abertura:
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[It] was a proverb established after those of an antique usage that
whoso seekth what he should not findeth what he would not; and clear
thing it is that the ape who, for drawing on boots, was trapped by the
foot. This also befell a beggarly handmaid, who, never having worn
shoes to her feet, must needs wear a crown on her head; but as all
wrongs meet their requital; and anon comes one that compensates for
each and every, at last, having by wicked ways usurped what
belonged to others, she was caught at the wheel; even as says the
20
by-word, ‘the higher the height, the lower the lapse’. (BASILE,1893,
p. I)

O leitor/ouvinte da história já é preparado para uma demarcação entre o
bem e o mal e para esperar que o mal seja cruelmente punido por seus atos no
final da história.

Nesse sentido, ele e Straparola compartilham alguma

semelhança. Zipes (2006) destaca o fascínio de Basile pelos desígnios que
Fortuna, a deusa romana da sorte, tinha para cada pessoa. Basile também
quebrava a ordem social, representava conflitos políticos e acabava seus
contos com punições nos moldes mais cruéis possíveis. Ele colocava as
pessoas das mais diferentes classes sociais em um patamar de igualdade.
Zipes sugere que, caso tivesse publicado Lo cunto em italiano, a Igreja também
o incluiria no “Index”, da mesma forma que Straparola.
Basile, assim como Straparola, não tinha a ideia de preservar histórias
ou de criar uma identidade cultural a partir dos contos publicados. No entanto,
sua obra deu início ao processo de consolidação e institucionalização dos
contos de fadas na Europa. Algumas das histórias publicadas em Lo cunto,
estão presentes em coletâneas de contos maravilhosos publicadas na França,
ainda no século XVII, como por exemplo, “A gata borralheira”, que tem versão
na obra de Perrault, além de ter sido transformada em uma ópera de nome
“Cendrillon” (1749), por Jean-Louis Laurette. Cinderela também aparece na
obra dos Grimm e no século XX tornou-se um dos mais famosos conto de
fadas

de

todos

os

tempos.

Se

Basile

não

foi

responsável

pela

institucionalização, ele lançou bases fortes para que ela fosse iniciada apenas

20

É um provérbio estabelecido entre aqueles de uso antigo que aquele que busca pelo que não
deveria, encontra o que não queria; e uma coisa clara é que o macaco que ao tirar proveito de
botas ficou preso pelo pé. Isso também se abateu sobre uma criada miserável que, jamais
havendo usado sapatos em seus pés, teve necessidades de usar uma coroa em sua cabeça;
mas como todo erro tem seu castigo; e logo vem aquele que recompensa a todos, finalmente,
tendo usurpado de maneira perversa o que pertencia a outros, ela foi pega no ato; ainda como
diz o ditado, ‘quanto maior a altura, maior a queda’. (Tradução nossa)
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alguns anos após sua morte na França. Apesar da barreira linguística, seu Il
Pentamerone tornou-se bastante famoso entre a corte francesa influenciando
as coletâneas por vir.

2.3 No caminho, a França: um pouco da ideia de preservação e da ligação
com a infância.
Nos salões da corte francesa de Luís XIV, rei símbolo máximo do
absolutismo, a cultura fervilhava, com o financiamento do monarca. Ele
ignorava que os altos impostos cobrados estavam afundando as finanças do
reino da França e atuava como mecenas de importantes artistas franceses,
como dramaturgo Molière e o compositor Jean-Baptiste Lully. O principal papel
desses artistas, além de produzir coisas que agradassem o rei e sua corte, era
também bajular o “Rei-Sol”. No estado absolutista o rei concentrava o poder de
decisão em todas as áreas e, no caso de Luís XIV, ele utilizava esse poder
para criar uma situação em que os nobres fossem privilegiados, para que não
conspirassem contra seu governo, e os impostos abusivos cobrados das
camadas mais pobres servissem para sustentar os “parasitas” da corte. Foi
nessa época inclusive, que se construiu o palácio de Versalhes, moradia dos
membros

da

corte.

Nesse

contexto,

floresceu,

entre

as

madames

frequentadoras dos salões e dos grupos de intelectuais da Académie
Française, o costume de se contar histórias “dos tempos passados” e de se
organizar essas histórias em livros, a exemplo do que fez Straparola e Basile,
bem conhecidos nesse meio.
A ideia de que esses contos publicados por Marie-Catherine d'Aulnoy
(1650-1705), Henriette-Julie de Murat (1670-1716), Mademoiselle de La Force
(1654-1724), Marie-Jeanne L'Héritier (1634-1734) e Charles Perrault (16281703) são frutos de tempos passados, de uma tradição antiga já vinha
evidenciada desde o título de algumas dessas obras, das quais falarei
brevemente adiante. Nessa mesma época, Jean de La-Fontaine (1621-1695)
recuperou fábulas da antiguidade, escritas por Esopo e Fedro, e as publicou
em doze volumes entre 1668 e 1694. Junto com os contos de fadas, essas
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fábulas se tornaram, pelas mãos de La Fontaine, um clássico da literatura
francesa. As fábulas tinham um cunho moral e assim acabaram sendo
utilizadas na instrução de crianças da nobreza. O primeiro volume das Fábulas
foi dedicado ao delfim da França.
A relação entre conto de fadas e infância se torna mais clara a partir do
século XVII e um século mais tarde já está bem consolidada, pois as ideias
iluministas trouxeram uma mudança no entendimento de infância e educação.
As crianças eram vistas como adultos em miniatura e estavam misturadas a
eles em todos os momentos da vida. O que as diferenciava dos adultos era a
fraqueza e a dependência. Nada lhes era poupado, nem comportamentos
sexuais considerados inapropriados hoje em dia. Apenas quando ficavam mais
crescidas (por volta dos oito anos) era que recebiam alguma instrução escolar
(crianças mais abastadas) ou a educação moral cristã. Phillipe Ariès, em sua
obra História Social da Criança e da Família, defende que esse processo
começou ainda no século XVI:

No fim do século XVI uma mudança muito mais nítida teve lugar.
Certos educadores, que iriam adquirir autoridade e impor
definitivamente suas concepções e seus escrúpulos, passaram a não
tolerar mais que se desse às crianças livros duvidosos. Nasceu então a
ideia de se fornecer às crianças edições expurgadas de clássicos. Essa
foi uma etapa muito importante. E dessa época que podemos datar o
respeito pela infância. (1981, p.135, grifo nosso)

Esse processo de respeito à infância foi se fortalecendo após esse
período. Livros direcionados aos pais, sobre como educar as crianças foram
publicados, bem como estudos de filósofos, que entendiam que as crianças
deveriam ser bem educadas para servir a sociedade. Se hoje existe a
separação bem clara do que pertence ao universo infantil e ao adulto, deve-se
em parte ao processo de mudança desencadeado a partir da Modernidade e
consolidado no Iluminismo, já no século XVIII. Nesse contexto, os contos de
fadas publicados poderiam ser utilizados com o intuito de educar, já que o foco
na “moral da história” estava bem claro, como explicarei a seguir.
O termo “contes de fées” (contos de fadas), para designar as
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publicações das autoras citadas acima e de Perrrault, é utilizado já no título de
algumas obras. Dessa forma, o gênero conto de fadas já começa a ser
reconhecido como algo diferente de fábula ou de outras narrativas curtas. As
publicações agora não eram mais unidas por uma história de fundo, à moda de
Straparola e Basile. Tratava-se de histórias independentes, cuja característica
que as unia era o fato de trazer enredos repletos de situações impossíveis e
soluções mágicas.
Marie-Catherine d'Aulnoy, uma mulher muito influente no meio literário
francês, foi a primeira a utilizar o termo “contes de fées”. Ela foi baronesa e, por
causa de um crime de lesa majestade cometido por seu marido, foi obrigada a
fugir durante dez anos, até ganhar prestígio na corte de Luís XIV e retornar a
França em 1685. De volta à corte, ela fundou um salão literário e foi admitida
em vários círculos de prestígio, sendo bastante respeitada e até mesmo
ganhando o apelido de Clio, em referência à musa grega da história. Quando
publicou Les Contes des Fées e Contes nouveaux ou Les Fées à la mode,
entre 1696 e 1698, cunhou o termo conto de fadas. Sua obra, de acordo com
Zipes, traz seis contos que são identificados a histórias de Straparola, uma
delas sendo “O rei porco”. Apesar disso, d’Aulnoy é também reconhecida por
de certa maneira “empoderar” as personagens femininas de seus contos, como
em “Belle-Belle ou Le Chevalier Fortuné” (Belle-Belle ou O cavaleiro Fortuné).
Esse conto tem versões em Straparola (“Costanza / Costanzo”) e em Basile
(“As três coroas”). Belle-Belle, a personagem título, é a filha de um nobre falido
que se veste de homem após suas duas irmãs mais velhas falharem na mesma
missão. O rei havia exigido que cada um de seus vassalos pagasse um tributo
ou enviasse cavaleiros para lutar o seu lado. Belle-Belle se transforma no
cavaleiro Fortuné e, após lutar e vencer batalhas até mesmo contra um dragão,
cai nas graças da rainha viúva, cunhada do rei. Após ser desprezada pelo
“cavaleiro”, a rainha finge ser estuprada por “ele”. O rei condena Fortuné à
morte, mas antes que a sentença seja cumprida, Belle-Belle se revela e, ao
invés de acabar morta, casa-se com o rei. Belle-Belle realiza com sucesso
várias atividades atribuídas somente a homens, como liderar e lutar em uma
guerra. Apesar disso ela é representada como uma filha devotada e uma moça
que aceita o casamento e se realiza com ele, como em inúmeros contos de
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fadas. D’Aulnoy dá poder à mulher, mas não a exclui de cumprir o papel social
que lhe é esperado.
Além de d’Aulnoy, outra mulher foi responsável por criar o termo “conto
de fadas”. Henriette-Julie de Murat era condessa e frequentava os mesmos
salões literários de d’Aulnoy. Entre 1697 e 1708 – apesar do exílio em que se
encontrava entre 1702 e 1709 devido a acusações de lesbianismo – ela
publicou vários contos de fadas, a primeira coletânea foi nomeada Contes de
fées e a segunda, publicada em 1698, foi chamada de Les Nouveaux Contes
de fées. Na coletânea de 1699 ela traz a história do “Rei porco”. Já Charlotte
de La Force escreveu Les Contes des Contes and Les Contes des Fées
(1698?). O primeiro é uma clara referência ao livro de Basile, inclusive, uma
das histórias contidas nele é “Persinette”, que em Basile chama-se
“Petrosinella” e nos Grimm foi chamada de “Rapunzel”. Marie-Jeanne L'Héritier
era sobrinha de Perrault e participava ativamente dos salões literários. É
atribuída a ela a autoria de “As aventuras de Finnete”, sobre uma princesa que
consegue manter-se pura, mesmo com as tentativas de sedução de um
príncipe mal intencionado, que já havia seduzido e engravidado suas duas
irmãs mais velhas. Finnete é recompensada no final, por resistir ao príncipe e
manter-se pura.
Apesar de toda a influência feminina na consolidação do conto de fadas
enquanto gênero e também no processo de institucionalização foi o nome de
Charles Perrault que se tornou o mais famoso entre os “autores” de contos de
fadas. Sua obra Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités
(Histórias ou contos dos tempos passados, com moralidades) ou simplesmente
Les Contes de ma Mère l’Oye (Os Contos da Mamãe Gansa), foi publicado em
1697. Ele não menciona o termo de d’Aulnoy no título, mesmo sua obra sendo
composta por contos de fadas. Ele escolhe referenciar as histórias a um “tempo
passado”, a uma tradição anterior e maior que ele, embora não fique definido
que sua intenção seja preservar a memória dos camponeses da França. O
historiador Robet Dartnon ingenuamente afirma que:

Perrault, mestre do gênero, realmente recolheu seu material da
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tradição oral do povo (sua principal fonte, provavelmente, era a babá
de seu filho). Mas ele retocou tudo, para atender ao gosto dos
sofisticados freqüentadores (sic) dos salões, précieuses e cortesãos
aos quais ele endereçou a primeira versão publicada de Mamãe
Ganso. (1996, p. 22)

Dartnon emprega uma visão idealizada do que provavelmente teria sido
o trabalho de Perrault. Ele ignora a existência de tradições anteriores, italianas,
para delegar a Perrault um trabalho de “preservador” de fontes orais
exclusivamente francesas, que o próprio Perrault não tinha consciência, visto
que essa ideia só ganha força no fim do século XVIII, cem anos após a
publicação de Les Contes de ma Mère l’Oye É importante deixar claro que esta
pesquisa não intenciona retirar o caráter oral das histórias publicadas por
Perrault. Trata-se apenas de uma impossibilidade histórica atribuir a Perrault o
trabalho de um folclorista nos moldes do que foi desenvolvido somente a partir
do século XIX. Várias histórias de Les Contes de ma Mère l’Oye têm
referências em Straparola e Basile. Assim, o argumento de que elas faziam
parte exclusivamente das histórias dos camponeses franceses é infundado.
Cito aqui “La belle au bois dormant” (Bela Adormecida), que tem referência ao
conto “Sole, Luna e Talia” (Sol, Lua e Talia), de Basile.
“Peau-d' Ane” (Pele de asno), publicado em verso faz referência a
“Doralice”, de Straparola, e “L’orza” (A Ursa), de Basile. Nele, uma princesa se
disfarça com pele de asno para fugir das intenções de seu pai em tomá-la
como esposa, pois ela era a única moça na terra a se igualar à própria mãe em
beleza. Ela começa a servir em uma fazenda e quando um anel cai de seu
dedo em um bolo e acaba nas mãos de um príncipe, sua sorte muda. O
príncipe deseja casar com a moça cujo anel couber no dedo. Ele descobre que
a dona do anel é a serva com pele de asno, mas ainda assim casa-se com ela.
No final da história observa-se a diferença entre a versão de Straparola e a de
Perrault. No casamento, o rei pai da moça, aparece e pede perdão. Na versão
de Straparola ele mata os próprios netos como vingança por ter perdido a filha
para um rei. Este mesmo rei vinga a morte de seus filhos matando o pai de sua
esposa. Perrault suavizou o conto e ainda trouxe uma lição ao final do conto. “It
is not hard to see that the moral of this tale is that it is better to undergo the
greatest hardships rather than to fail in one's duty, that virtue may sometimes
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seem ill-fated but will always triumph in the end.21” (2004, p. 92) A virtude da
princesa é recompensada e redime até mesmo as intenções incestuosas de
seu pai.
Dentre as histórias que não têm referências anteriores, destaco “Le Petit
Chaperon rouge” (Chapeuzinho Vermelho). Dartnon utiliza essa história como
exemplo de que se trataria de uma alegoria aos perigos de estupro e
assassinato que as moças camponesas sofriam nos bosques. Nela, uma
menina acaba sendo perseguida e posteriormente devorada por um lobo, ao
atravessar a floresta para ir à casa de sua avó. “La Barbe Bleuë” (O Barbaazul) também não possui claras referências anteriores, apesar de ter alguns
pontos de semelhança com a história de Sherazade 22, das “Mil e uma noites” e
também com “A jovem escrava23”, de Basile, que será analisada no capítulo
três. Uma moça casa-se com um rico aristocrata cruel e muito feio, que possui
a barba azul. O homem da barba azul viaja e proíbe a esposa de entrar em um
dos aposentos do palácio. Curiosa, ela entra no aposento e descobre os
cadáveres das seis esposas anteriores do Barba-azul. Ele descobre que sua
ordem foi desobedecida e decide matar a sétima esposa, mas ela é salva por
seus irmãos e herda toda a fortuna do Barba-azul. Dartnon acredita que os
contos são reflexos das histórias de terror e dos pesadelos dos camponeses do
século XVII, em especial das mulheres, por terem medo do abuso sexual e
físico. Não é possível determinar até que ponto essa interpretação seja
plausível, da mesma forma que não se pode negar a influência de tradições
anteriores nos contos de Perrault.
Após a morte de Perrault, em 1703, o conto de fadas na França já
21

Não é difícil ver que a moral desse conto é que é melhor sofrer as maiores adversidades do
que falhar em seu dever. A virtude pode parecer malfadada, mas sempre triunfará no final.
(Tradução nossa)
22
Sherazade, a filha de um ministro da antiga Pérsia, decide casar-se com o cruel rei Shariar.
Este, após ser traído por sua esposa, decide vingar-se casando-se com uma mulher diferente
todos os dias e matando-a na manhã seguinte. Sherazade convence seu pai de que tem um
plano para acabar com a matança de moças. Depois de casada, ela conta histórias ao marido,
sempre parando em uma parte crucial, para que o marido preserve sua vida e assim possa
ouvir o fim da história na noite seguinte. O plano de Sherazade funciona e o rei poupa-lhe a
vida, por não estar mais amargurado e por amar sua nova esposa. (THE GREENWOOD
encyclopedia of folktales and fairy tales, 2008)
23
De “A Jovem Escrava”, a semelhança está somente no fato de a casa ter um aposento
proibido, que é descoberto pela esposa curiosa, apesar da recomendação do marido de não
abrir a porta.
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estava consolidado e sua disseminação se dava de várias maneiras. Zipes cita
os livretos que tinham publicação em setenta lugares diferentes. Eles eram
lidos das mais diferentes formas, adaptando-se aos mais jovens ou aos mais
sofisticados olhos/ouvidos da aristocracia, mas sem perder a essência
característica dos contos de fadas. Quando, na segunda metade do século
XVIII, o conto de fadas fez o seu caminho para a Alemanha, ele já era um
gênero literário consolidado. Faltava-lhe somente a consciência mais clara de
sua ligação com a oralidade e o que essa ligação teria a oferecer a um projeto
de nação e nacionalidade que começava a despontar entre os românticos da
segunda geração do Romantismo alemão. Além disso, faltava a legitimação
acadêmica, ou seja, o conto de fadas como objeto de estudo. Aqui, entram em
cena os Irmãos Grimm.

2.4 Jacob e Wilhelm Grimm: contos de fadas e um projeto de preservação
da memória e do nacionalismo.

Phillip Wilhelm Grimm (1751-1796), nascido em Steinau, Alemanha, foi
um respeitado jurista da corte. Casou-se com a filha de um conselheiro da
cidade de Kassel, Dorothea Zimmer (1755-1808), em 1783. Seu trabalho de
oficial o levou para a cidade de Hanau e lá nasceram oito, dos nove filhos do
casal. Georg Friedrich, o primeiro filho, morreu ainda bebê. O segundo filho,
Jacob Ludwig, nasceu em 1785. Em seguida Wilhelm Carl (1786), Carl
Friedrich (1787), Ferdinand Phillip (1788) e Ludwig Emil (1790). Em 1791,
Phillip Grimm retornou para Steinau com sua família e lá nasceu sua única
filha, Charlotte Amalie (1793) e o último menino Georg Eduard (1794), morto
com menos de um ano de idade. A mudança para Steinau se deu em
decorrência do trabalho de magistrado de Phillip, trabalho que lhe deu posição
de prestígio e respeito em Steinau e em Kassel. Lá a família vivia em uma casa
confortável, com servos auxiliando nas tarefas do lar. As crianças receberam
educação clássica e religiosa, nos preceitos do calvinismo. Jacob, sendo filho
mais velho, acompanhava o pai no trabalho com o intuito de aprender o ofício e
quando chegasse a idade, também estudar direito e seguir a profissão do pai.
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A morte precoce de Phillip Grimm, em 1796, trouxe alguns problemas
para a família. Dorothea mudou-se para Kassel em 1798 com os seis filhos,
pois dependia da ajuda de seu pai e de sua irmã solteira Henriette Zimmer. Ela
era uma dama de companhia na corte e tinha bastante influência. Assim, pôde
fazer arranjos para que Jacob e Wilhelm continuassem os estudos. Zipes
afirma que:

The move to Kassel brought about a momentous change in the lives
of the Brothers Grimm. Not only did it mean the final abandonment of
an idyllic childhood in the country, but their initiation into manhood
24
was also complicated by the absence of […] their father. (2002, p. 5)

O pai era responsável por guiá-los até que se tornassem adultos e
tivessem carreiras consolidadas. Sem essa figura paterna os irmãos tiveram
algumas dificuldades em se sustentar financeiramente e em manter respeitável
o nome da família. Os irmãos terminaram a educação básica em Kassel e
iniciaram os estudos em direito, na Universidade de Marburg. No ambiente
acadêmico, Jacob conheceu o professor de história do direito Friedrich von
Savigny, a quem Zipes atribui a influência no interesse dos irmãos pelo estudo
do folclore e da literatura alemã. Savigny dispôs de seus livros e de discussões
acerca de inúmeras questões políticas e sociais que circulavam na época,
levando os Irmãos Grimm a se interessarem não só pelo aspecto cultural, mas
pelas questões políticas da época.
Jacob, por ser o primogênito, tinha a responsabilidade de manter o nome
honrado da família e também prover seu sustento e educação, especialmente
após a morte de sua mãe, em 1808. A tia Henriette ainda auxiliava
financeiramente, mas era Jacob quem havia tomado o posto de referência
paterna na família Grimm. Como Zipes comenta, os quatro irmãos mais jovens
eram de responsabilidade de Jacob e até mesmo Wilhelm tinha certo respeito
pela autoridade de seu irmão. Jacob decidiu abandonar a universidade quando

24

A mudança para Kassel ocasionou uma mudança significativa na vida dos Irmãos Grimm.
The move to Kassel brought about a momentous change in the lives of the Brothers Grimm.
Isso não significou somente o abandono final a uma infância idílica no interior, mas sua
iniciação na vida adulta também foi complicada pela ausência de seu pai. (Tradução nossa)
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percebeu que era necessário que ele cuidasse das finanças da casa e da
educação de seus irmãos mais novos. Carl, Ferdinand e Ludwig serviram como
soldados nas Guerras Napoleônicas (1803-1815). Dos três, somente Ludwig
teve alguma relação com o vasto trabalho acadêmico dos irmãos mais velhos.
Ele se tornou pintor e professor de arte e ilustrou alguns contos de fadas. Carl
foi professor e comerciante; e Ferdinand não obteve sorte no negócio de
publicações e morreu pobre. (ZIPES, 2002) Charlotte cuidou dos afazeres do
lar para os seus irmãos até casar-se com Ludwig Hassenplufg, em 1822, que
se tornou um político importante.
Apesar de ter abandonado o direito, Jacob não se distanciou dos
estudos acadêmicos. Entre 1806 e 1807, Jacob trabalhou para a comissão de
guerra de Hesse. Lá ele pôde se dedicar ao estudo da literatura alemã antiga.
Foi também nesse período que ele entrou em contato com figuras importantes
do Romantismo alemão: Achim von Arnim e Clemens Brentano. Ambos
publicaram uma coletânea de canções populares alemãs intitulada Des Knaben
Wunderhorn (A trompa mágica do menino), em 1805. Brentano pretendia dar
continuidade às pesquisas sobre a velha tradição popular alemã e pediu que
Jacob e Wilhelm o auxiliassem na busca por contos. O trabalho dos Grimm não
foi utilizado por Brentano, mas deu origem ao interesse deles por contos
populares, que resultou na publicação de Kinder und Hausmärchen (Contos da
Criança e do Lar), em 1812.
Cabe compreender o envolvimento dos Grimm com o romantismo
alemão, para assim esclarecer de que maneira KHM difere das publicações
francesas do século XVII e das italianas do século XVI. Como já citado acima,
a Europa vivia em um período de instabilidade política devido às investidas
imperialistas de Napoleão Bonaparte. Segundo o esclarecido pela estudiosa
Karin Volobuef (1999), o romantismo costuma ser dividido em grupos e círculos
provenientes de determinada cidade. O primeiro grupo, surgido em 1799,
possuía ideias mais individualistas e cosmopolitas. Os Grimm participaram do
segundo grupo, o de Heidelberg, também denominado como alto romantismo.
Tal grupo foi atuante entre 1806 e 1808 e algumas de suas ideias foram base
para a construção no nacionalismo do século XIX. Por viver em um período
conturbado de invasão estrangeira, esse segundo grupo se viu dotado de um
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sentimento nacionalista muito antes de existir de fato uma Alemanha unificada.
O interesse pela cultura popular e pela língua expressava o nascer de uma
ânsia pela unidade política para consolidar a unidade cultural que eles
acreditavam já existir. O interesse em demarcar as fronteiras, em clamar por
determinados aspectos culturais era uma forma de se proteger da invasão das
forças napoleônicas, que significava submissão e uma possível aculturação.
É interessante observar como funciona a questão da memória cultural no
caso do trabalho de coleta e publicação de contos. A ideia de que as histórias
populares eram “guardiãs” de conhecimentos e de acontecimentos passados
começava a circular na Europa em geral. Vem de Jules Michelet, historiador
francês, (1798-1874) uma afirmação feita quando essas ideias sobre memória
já estavam consolidadas e que expressa bem a crença no fato de que nas
memórias populares estarem as maiores expressões de tradição e do
sentimento do povo: “esses contos tem uma parte histórica, recordam grandes
fomes, mas, geralmente, pairam mais alto do que qualquer história [...] numa
eterna poesia, falando dos nossos votos, sempre os mesmos, da história
imutável do coração.” (2003, p.45)
A memória foi transformada em um monumento, no sentido dado por
Pierre Nora, quando da edição dos volumes de Les Lieux de Mémóire, de
1984. Os lugares de memória servem para unir pessoas em torno de uma
tradição que já não existe mais, em torno de uma memória de coisas que eles
não viveram e dá sentido de união entre aquelas pessoas que compartilham do
mesmo sentimento pelo lugar de memória. Tal sentimento vale ressaltar,
construído e guiado por interesses maiores. No caso dos contos de fadas
registrados pelos Grimm, não existia somente a preocupação em registrar
contos que eles julgavam populares, mas sim perpetuar essa memória, um
monumento tão frágil e passível às modificações e destruições.
Nora defende que os lugares de memória não são espontâneos, mas
que o sentimento memorialístico deve existir ou o sentido de recordar se perde.
Assim os lugares de memória se tornariam lugares de história, ou seja, lugares
de problematização dos acontecimentos sem o sentimento de unidade, sem o
sentimento de identidade envolvendo inúmeros desconhecidos de uma mesma

57

nação em todo de exaltar o que não existe mais (ou, no caso dos contos de
fadas, do que nunca verdadeiramente existiu).
Outro conceito interessante é o de Michel Pollak (1992), sobre a
natureza da memória coletiva. Em nossa memória individual lembramo-nos de
acontecimentos dos quais fizemos parte individualmente ou em grupo. Pollak
ressalta, porém, outro tipo de memória que é tão forte quanto a individual (até
mais forte em alguns casos), a memória herdada. É praticamente impossível
definir quem inicia uma história perpetuada pelo imaginário popular por
séculos. É difícil definir o que é verdadeiramente oral ou o que saiu da mente
de um escritor competente, ou ainda, o que é uma combinação do artístico e do
oral. Aliás, essa busca pela ‘verdade’ do conto ou por um acontecimento real
‘fundador’ é vazia. Algumas vezes, quando se ouve relatos de contos
populares, há a impressão de que a pessoa conta como se ela própria tivesse
passado pela experiência ou como se alguém próximo fosse o ‘protagonista’ do
acontecimento.
Os Irmãos Grimm, enquanto participantes da sociedade na qual os
contos circulavam, seja por livros ou por via exclusivamente oral, também eram
possuidores dessa memória coletiva, desses contos ‘familiares’. A ideia de
eternizar os contos publicando-os para que não se perdessem no tempo, (ou
quem sabe, em mais misturas com outras histórias) expressa essa
preocupação em proteger o que eles acreditavam pertencer ao povo deles. Ao
publicar, porém, eles não reclamaram autoria para si, mas para o espaço
geográfico da Alemanha, que ainda permanecia completamente dividida em
pequenos reinos e sob ameaça de invasões estrangeiras. A preservação das
histórias populares desse espaço dava ao povo uma legitimação, um direito
sobre a terra em que viviam. Assim, a autoria não é reclamada por quem
publica os contos. Quem publica tem a intenção de reclamar autoria para
determinado grupo social e implicitamente deseja reforçar as relações de
identidade cultural entre um povo de um determinado espaço.
A importância da memória coletiva enquanto instrumento fabricador de
identidades e unificador de grupos sociais é bem exemplificada no caso dos
contos orais. Dentro desse movimento, além da valorização da tradição oral
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desenvolvia-se a gramática histórico-comparativa, sobre a qual Jacob
empreendeu e publicou estudos, que até hoje são referenciados na área da
linguística. Tal gramática pretendia ‘rastrear’ as origens das línguas europeias
e Jacob focava obviamente no alemão. A busca pelas raízes é previsível de um
grupo que pretende se afirmar em meio às disputas de poder, especialmente
depois das investidas de Napoleão Bonaparte em vários territórios europeus.
Outro trabalho importante de ambos os Grimm foi a tentativa de organizar um
grande dicionário da língua alemã, trabalho que acabou inconcluso, devido a
morte dos dois, Wilhelm em 1859 e Jacob em 1863.

Zipes afirma que,

“historically, the Grimms did indeed succeed in creating a monument in honor of
the German cultural heritage, bringing fame and renown to Germany through
their tales25”. (2002, p.69)
Dessa forma, o trabalho dos Grimm, especialmente o Kinder und
Hausmärchen pode ser utilizado pelo “capitalismo de impressão” apontado por
Benedict Anderson de maneira mais eficiente, já que, desde a sua produção,
traz a concepção de preservar algo que estaria à beira do esquecimento, e
acima de tudo, de fortificar e unificar a língua nacional. Os demais trabalhos
feitos em conjunto pelos irmãos, ou os individuais que também se relacionam
com a cultura popular, também são produto dessa preocupação nacionalista e
preservadora, mas tinham um cunho mais acadêmico e não alcançaria o que
KHM conseguiu, ao longo de suas cinco edições durante a vida dos Irmãos
Grimm. KHM conseguiu fazer um diálogo entre o popular e o erudito, ao ter
seus contos, já institucionalizados enquanto gênero literário, objeto de
investigação de expressão cultural.
Zipes compara o trabalho de Perrault com o dos Grimm, afirmando que
ambos os trabalhos tinham a clara intenção de dialogar com o oral, mas que ao
escrever e publicar, ambos refinaram a linguagem para a audiência de classes
sociais mais altas. No caso dos Grimm, esse refinamento também servia a uma
padronização de uma língua cuja forma oral era repleta de particularidades, de
tal forma que, por exemplo, os falantes de certas partes do norte não
compreendiam os falantes do Sul da Alemanha. A intenção nacionalista nos
25

Historicamente, os Grimms de fato tiveram sucesso na criação de um monumento em honra
a herança cultural alemã, trazendo fama e renome para a Alemanha através de seus contos.
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Grimm era bem mais clara. Eles, especialmente Jacob, acreditavam em uma
união nacional através da língua e da cultura.
O conto de fadas tinha se tornado um gênero literário de expressão
desde Perrault. O trabalho de consolidação atribuído aos Grimm é no sentido
de que seu trabalho deu origem a uma série de outros trabalhos em inúmeras
partes do mundo, gerando uma necessidade de se preservar a herança da
tradição cultural particular a cada sociedade produtora de suas próprias
expressões culturais. O que se pretendia nacional, transcendeu o espaço
geográfico e se estabeleceu como importante mesmo nos lugares mais
distantes entre si. Explicarei um pouco de como esse trabalhou se configurou,
através da análise que farei no terceiro capítulo. Nela, pretendo buscar dentro
dos contos as respostas para as questões: por que e como foi possível a
movência dos contos através do espaço-tempo? O que foi responsável pela
permanência desses contos por tantos séculos em lugares com culturas locais
tão distintas? Nesse sentido, encaminharei para a conclusão, na qual cabe o
conceito de transculturalidade, de Wolfgang Welsch, a ser explicitado no
momento oportuno. Antes de seguirmos para o capítulo três, cabe falar
brevemente sobre a estruturação de Kinder und-Hausmärchen.
2.5 Kinder und-Hausmärchen: da criação à perpetuação
Quando Brentano pediu que Jacob e Wilhelm o auxiliassem na recolha
de contos populares, os irmãos não tinham a intenção de organizar eles
próprios uma coletânea com os contos. Em 1810, um manuscrito com quarenta
e nove contos foi enviado para Brentano. Este deixou o manuscrito intocado no
monastério de Ölenberg, na Alsácia, que só foi encontrado em 1920. As
primeiras fontes utilizadas para o trabalho não foram camponeses, segundo se
acredita popularmente.

Their primary method was to invite storytellers to their home and then
have them tell their tales aloud, which the Grimms either noted down
on the first hearing or after a couple of hearings. Most of the

60
storytellers during this period were educated young women from the
26
middle class or aristocracy.
(ZIPES, 2002, p. 29)

As visitas a lugares diferentes começaram de forma não intencional.
Wilhelm esteve durante um período em Halle, por problemas de saúde, e de lá
ele anotou alguns contos também de pessoas de um círculo de jovens moças e
rapazes. As principais fontes, porém, foram Dorothea Viehmann e Johann
Krause, ambos da região de Hesse. Muitos contadores de histórias já tinham
contato com a forma escrita do conto de fadas e possivelmente mesclavam
com o conhecimento da tradição oral. Não necessariamente o faziam de forma
consciente. Zipes alega que há uma relação dialética constante entre as
narrativas orais e o conto de fadas literário. Este último toma a forma e o
enredo do primeiro e o adapta. Depois, a mesma história, agora apurada ao
estilo mais trabalhado da escrita, retorna à circulação na oralidade.
A primeira edição de Kinder und Hausmärchen foi publicada em 1812 e
traz oitenta e quatro contos completos e um octogésimo quinto conto que
comporta quatro fragmentos. Entre os contos do primeiro volume encontram-se
“Rapunzel” (grafia idêntica em português), “Aschenputtel” (Cinderela), “Hänsel
und Gretel” (João e Maria), “Rumpelstilzchen” (Rumpelstiltskin) e “Von dem
Fischer un syner Fru” (O pescador e sua mulher). Em 1815 publica-se o
segundo

volume

composto

por

mais

setenta

contos,

entre

eles

“Schneeweißchen und Rosenrot” (Branca de Neve e Rosa Vermelha),
“Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein” (Um olhinho, dois olhinhos, três
olhinhos) e “Der Jude im Dorn” (O judeu entre os espinhos). Este último passou
a ser omitido das edições no século XX, dado seu tom antissemita. A edição
que utilizo neste trabalho inclui o conto com uma nota do editor, explicando que
o manteve por se tratar de uma edição fiel a original e que o leitor pode tirar
suas próprias conclusões sobre o estereótipo presente no conto. Por não ser o
foco deste trabalho e por se tratar de uma questão bastante complexa, não
será iniciada uma discussão sobre o assunto.
26

Seu primeiro método foi convidar contadores de histórias a sua casa e então permití-los
contra suas histórias em voz alta. Os Grimm ou anotavam na primeira escuta ou depois de
mais duas escutas. A maioria dos contadores de história durante esse período eram moças
educadas de classe media ou da aristocracia. (Tradução nossa)
Curiosamente, uma dessas jovens, Dortchen Wild, tornou-se esposa de Wilhelm em 1825.
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Ao todo são cento e cinquenta e quatro contos. Nesta primeira edição,
os Grimm colocaram várias notas acompanhando cada conto, com o intuito de
explicar de onde vem a versão original, inclusive, no conto “Rapunzel” há a
referência ao conto de Basile, “Petrosinella”. Ambos os irmãos trabalharam na
organização e edição dos contos. Zipes afirma que Wilhelm era mais cuidadoso
quanto ao estilo de escrita dos contos, enquanto que Jacob estabelecia
padrões para que os contos não perdessem sua essência de oralidade. A partir
da edição de 1819, Wilhelm passou a cuidar da edição da obra e algumas
coisas essenciais em várias histórias foram modificadas, à medida que o livro
se popularizava. Veremos, mais detalhadamente, o caso de “Branca de Neve e
os sete anões” (foco desta pesquisa), mas é interessante mencionar
“Rapunzel”.
Na primeira edição, a moça reclama que suas roupas estão apertadas
“bis eines Tages das Rapunzel anfing und zu ihr sagte: „sag’ sie mir doch Frau
Gothel, meine Kleiderchen werden mir so eng und wollen nicht mehr passen.”27
(GRIMM, 1812, p. 41), em clara referência à natureza sexual de seu
relacionamento com o príncipe. Em 1819 essa linha é substituída por “bis eines
Tages das Rapunzel anfing und zu ihr sagte: sag’ sie mir doch Frau Gothel, sie
wird mir viel schwerer heraufzuziehen als der junge König. 28” (GRIMM, 1819,
p.68), fazendo uma comparação apenas ao peso do príncipe em relação a
Gothel, a madrasta de Rapunzel.
A partir da edição de 1819, foram adicionadas dez histórias de cunho
mais religioso denominadas lendas infantis. Na última edição feita durante a
vida dos autores, a obra contava com cento e noventa e nove contos e dez
lendas infantis. Sete anos após a morte de Jacob, a obra foi incorporada no
currículo escolar de vários principados da Alemanha. No início do século XX, o
livro era o segundo colocado na lista dos livros mais vendidos na Alemanha,
atrás somente da Bíblia. (ZIPES, 2002).

27

Então um dia Rapunzel começou a falar: “Diga-me, Senhora Gothel, por que minhas roupas
estão tão apertadas e não me servem mais.”
28
Então um dia Rapunzel começou a falar: “Diga-me, Senhora Gothel, por que és tão mais
pesada de puxar para cima do que o jovem rei.”
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Quer tenham retratado a realidade dos camponeses de seu país, quer
tenham capturado a verdadeira cultura popular da Alemanha ou quer tenham
somente dado novo formato a velhas histórias que já tinham versões
impressas, é certo que a obra de Jacob e Wilhelm Grimm trabalhou na
perpetuação de um gênero literário, ascendeu em pesquisadores de vários
lugares os mesmos ideais de busca por uma identidade cultural e legitimadora
e, acima de tudo, reafirmou o sentido elevado que envolve a literatura no geral.
Quando se trata de sentimentos e ações humanas, mesmo alguém que viva
em uma realidade cultural/temporal diferente daquela que se lê/ouve, a
mensagem maior será passada e compreendida.
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3.

As Diversas “Branca de Neve”: ressignificação e simbologia

através dos contos.

Este capítulo trará a análise dos contos “A jovem escrava” (1634), de
Giambattista Basile e das duas versões de “Branca de Neve e os Sete Anões”
(1812 e 1819), dos Irmãos Grimm. Os três contos serão objeto de uma análise
mais detalhada, já que foi esclarecido anteriormente o papel crucial dos Irmãos
Grimm para que outros trabalhos de recolha e publicação de contos fossem
feitas. Assim, Basile se apresenta como influência direta ao trabalho dos
Grimm, e estes, por sua vez, exercem influência nos demais contos coletados e
publicados anos depois que Kinder und Hausmärchen. No entanto, como se
tratam de publicações feitas a partir de registros de folcloristas, não é possível
determinar o quanto essas histórias “se moveram” através do espaço/tempo,
assim não há como definir se houve ou não o contato dos Grimm com tais
histórias em sua versão oral. Escolhi retratar aqui, além das três histórias já
mencionadas, “Maria, a madrasta má e os sete ladrões” (1870), de Laura
Gonzenbach; “O caixão de cristal” (1885), de Thomas Frederick Crane; e
“Árvore-dourada, Árvore-prateada” (1892), de Joseph Jacobs.
Minha escolha baseia-se na presença de três elementos na história: a
inveja de uma figura feminina mais velha sobre uma menina, as mortes ligadas
a objetos encantados e causadas por esta inveja e a figura masculina
salvadora. Cada história aqui descrita e analisada tem particularidades, mas
todas apresentam a estrutura básica aqui descrita. Decidi não seguir um tipo
classificatório como os de Aarne-Thompson ou os do próprio Vladmir Propp,
por entender que eles abarcavam um aspecto da história e consequentemente
traziam histórias que não possuíam o mesmo arco evolutivo que "Branca de
Neve". Um exemplo está na junção de "Bela Adormecida" e "Branca de Neve"
em uma mesma categoria, por apresentarem o elemento comum da morte ou
maldição do sono causada por um objeto mágico. Nas categorias identificas
por Propp, não há entre os sete personagens de contos maravilhosos listados
por ele um tipo que possa ser atribuído à Branca de Neve. Primeiro passarei
pelas publicações posteriores e depois por Basile e Grimm. Por fim, investigarei
alguns símbolos recorrentes nos contos, com o objetivo de responder as
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questões feitas anteriormente, a respeito de como alguns contos de fadas
transcenderam fronteiras geográficas, culturais e idiomáticas. Há em anexo,
uma tabela sintetiza a análise dos seis contos. A tabela tem por objetivo
comparar alguns pontos de cada enredo, para esclarecer semelhanças e
diferenças e servir também como um guia para a análise feita no terceiro
capítulo.

3.1 “Maria, a madrasta má e os sete ladrões” (1870)
Laura Gozenbach (1842-1878) foi uma folclorista suíça que se dedicou a
coletar contos em vários dialetos na região da Sicília. Ela publicou uma coleção
desses contos em dois volumes nomeando-a Sicilianische Märchen, aus dem
volksmund gesammelt. Dos noventa e quatro contos publicados, apenas dois
foram escritos no dialeto siciliano, sendo os outros noventa e dois em alto
alemão. Seu trabalho em coletar contos diretamente de vozes camponesas na
região de Messina, em especial com mulheres, acabou por dar uma
característica mais ‘fiel’ à oralidade que em outras publicações do século XIX,
inclusive a dos Irmãos Grimm. O pesquisador Jack Zipes afirma que o trabalho
de Gozenbach é dominado por vozes femininas e de alguma maneira
feministas, por causa da facilidade e abertura que ela tinha entre as mulheres
da região, seja por ter crescido em Messina, seja por também ser uma mulher.
Zipes aponta que a obra de Gozenbach se distingue das demais publicadas no
século XIX por causa da variedade dos contos coletados e:

(…) their proximity to the Oriental and Occidental storytelling traditions,
the dominance of female informants, and the abundant references to
Sicilian peasant customs and beliefs. Moreover, there are explicit
details of brutal conflicts and violence that were generally censored in
29
most collections of the nineteenth century . (2003, p. 241)

Um grande problema enfrentado pela obra foi sua propagação na região
29

(…) A proximidade deles com a tradição de contra histórias Oriental e Ocidental, a
dominância de informantes femininas e a abundância de referências aos costumes e crenças
dos camponeses sicilianos. Além disso, há detalhes explícitos de conflitos brutais e violência
que eram, em geral, censuradas na maioria das coleções do século XIX. (Tradução nossa)
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da Sicília e na Itália. Uma vez que a obra foi publicada em alemão e sem
tradução alguma para o italiano por muito tempo, a obra de Gozenbach ficou
encerrada ao público falante de alemão. Somente em 2001, foi feita uma
tradução completa para o italiano, por Luiza Rubini. Outro problema está no
fato de Gozenbach não ser ligada a nenhuma universidade, algo não permitido
às mulheres da época. Logo, seu trabalho não estava inserido em uma
instituição legitimadora para que fosse reconhecido.
O conto que apresenta certa semelhança com “Branca de Neve” é
originalmente nomeado “Maria, die böse Stiefmutter und die sieben Räuber”
(“Maria, a madrasta má e os sete ladrões”). Ele é o segundo conto do primeiro
volume. Na história, Maria é uma menina órfã de mãe que vive apenas com o
pai e tem aulas de costura com uma mulher, que manda cumprimentos ao pai
da menina todos os dias. Por achar que a mulher é bastante educada e
amigável, o homem se casa com ela. Somente após o casamento a mulher
demonstra não gostar de Maria, “Doch als sie verheiratet waren, verhielt sich
die Frau recht unfreundlich zu der armen Maria, denn so sind Stiefmütter von
jeher gewesen, und konnte sie zuletzt gar nicht mehr leiden.30” (GOZENBACH,
2013, p.3) e exige que o marido se livre da menina “»Das Mädchen ißt uns so
viel Brod, wir müssen sie los werden.«31” (GOZENBACH, 2013, p.3) O homem,
apesar de recusar-se a matar a própria filha, concorda em levar a menina para
a floresta e abandoná-la, de forma que ela não consiga encontrar o caminho de
volta. Na primeira tentativa a menina consegue retornar seguindo o rastro de
farelos de pão que ela mesma deixou no caminho.
Apesar de comovido com o sofrimento de Maria ao retornar assustada
para casa, o pai a leva outra vez para a floresta e consegue enfim abandoná-la.
A menina fica vagando por horas na escuridão quando enfim encontra uma luz,
vinda de uma casa. Maria entra na casa e descobre que a mesma pertence a
sete ladrões. Ela se esconde na casa, mas acaba fazendo serviços domésticos
para os ladrões e assim é descoberta por um deles. O ladrão sente pena dela e
30

Entretanto, após casar-se, a mulher se tornou muito hostil com Maria, pois as madrastas
sempre se comportam assim, e com o tempo a madrasta não a suportava mais. (Tradução
nossa)
31
“- A menina come demais nosso pão. Temos que dar um jeito de nos livrarmos dela.”
(Tradução nossa)
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de sua história e a deixa viver na casa, desde que ela faça os serviços
domésticos para ele e os irmãos. “»Du mußt keine Angst vor uns haben,« sagte
der Räuber. »Bleibe bei uns, sei unsere Schwester, und koche, nähe und
wasche für uns.«32” (GOZENBACH, 2013, p.5) Uma velha muito pobre passa
pela porta da casa dos sete ladrões pedindo esmola e Maria acaba por contar
sua história para a mulher. “Die arme Frau ging hin, und erzählte der bösen
Stiefmutter, daß Maria noch lebe.33” (GOZENBACH, 2013, p.5) A madrasta
então lhe entrega um anel mágico para que fosse dado à Maria. Ao colocar o
anel no dedo, a menina cai morta. Os sete ladrões lamentam muito a morte da
menina e constroem um caixão adornado de joias e ouro para comportar o
cadáver. No transporte do caixão para a cidade, acabam parando em frente ao
castelo do rei e abandonando o cadáver lá. O rei, curioso sobre o conteúdo do
caixão, manda que seus servos tragam o caixão para o castelo e o abram. Tal
foi o encanto do rei com o cadáver da menina, que ele não conseguiu
abandoná-la. A mãe do rei irrita-se com a situação, mas ao ver a menina
também se comove com sua morte. Ela retira o anel de Maria, por achar um
desperdício a menina ser enterrada com ele, e assim acaba ressuscitando-a. O
rei casa-se com Maria “und sie lebten herrlich und in Freuden bis an ihr
glückliches Ende.34” (GOZENBACH, 2013, p.6)
Esse conto apresenta elementos do conto “João e Maria”. Os irmãos
também são abandonados pelo pai e retornam para casa seguindo rastros de
pão Os irmãos também são abandonados pelo pai e retornam para casa
seguindo rastros de pão. A madrasta também tem um papel atuante no
processo, pois é ela quem dissuade o pai a abandonar os filhos, devido à falta
de comida. O ponto comum que essas três histórias têm é a falta de
posicionamento que os pais apresentam e o quanto eles são facilmente
levados a abandonar suas crianças por essa figura feminina má que não nutre
nenhum sentimento pelos enteados, a não ser um ódio que as leva a agirem de
maneira inumana contra crianças. Em “Maria”, o narrador deixa claro que devese esperar sempre algo de ruim das madrastas. A mulher só demonstra carinho
32

“Tu não deves nos temer, - disse o Ladrão. More conosco e seja nossa irmã, e cozinhe,
costure e limpe para nós” (Tradução nossa)
33
A velha seguiu seu caminho e contou para a madrasta que Maria ainda estava vida.
(Tradução nossa)
34
E eles viveram felizes e em esplendor, até o dia em que morreram. (Tradução nossa)
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até conseguir seu objetivo final: casar. Depois disso, ela não se vê obrigada a
dedicar nenhum sentimento aos filhos de outra mulher, já que eles representam
uma ameaça a ela e aos possíveis filhos que ela venha a ter. A madrasta trava
uma guerra de poder com os enteados e, nessa guerra, as crianças são
cruelmente prejudicadas. O caráter dos personagens é bem definido, logo é
esperado que os bons sejam recompensados e os maus, castigados.
O auxílio dos sete ladrões na história tem duas faces. A primeira é de
caráter providencial, já que Maria estava abandonada à própria sorte. Os sete
ladrões compõem uma família somente de membros masculinos que moram
em uma casa modesta, apesar de terem uma profissão socialmente indigna. O
conto não esclarece o que ou de quem eles roubam, apenas os coloca como
pessoas bondosas que saem para um dito trabalho todos os dias e têm
compaixão da pobre menina. Eles representam um contraponto para a outra
figura masculina atuante no conto, o pai de Maria, aquele que a abandona,
mesmo relutando em aceitar a imposição da madrasta. Os sete ladrões a
ajudam mesmo se tratando de uma estranha, e, quando a menina morre, eles
sofrem tanto que a homenageiam com um caixão adornado de riquezas. Essa
ajuda, porém, não é gratuita. Os ladrões pedem que Maria seja responsável
por todo o serviço doméstico. A menina representa assim uma possibilidade de
os donos da casa se livrarem de tarefas que não lhes são ‘dignas’, em um
ponto de vista patriarcal. Maria não questiona as condições impostas pelos
ladrões, aceita-as, já que elas fazem parte do papel social feminino, e segue
vivendo com eles, mesmo sendo infeliz em sua situação.
Quando o anel mágico mata a Maria, entra outra figura masculina
providencial: o rei. A necrofilia, outro elemento em comum explícito entre esse
conto e “Branca de Neve”, aparece nesse ponto. O rei se apaixona pelo
cadáver e se recusa a sair de perto dele. Tão logo Maria é trazida de volta à
vida, ele decide casar-se com ela. Maria mais uma vez recebe a ‘benção’ da
providência sobrenatural personificada em uma figura masculina e é
recompensada tornando-se esposa e rainha. Aqui não há menção ao pai e à
madrasta de Maria. As dificuldades são esquecidas quando a protagonista da
história alcança um estado de segurança e paz. Os maus não são castigados,
mas esquecidos, dessa forma deixando pontos sem finalização no conto.
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3.2 “O Caixão de cristal” (1885)

Thomas Frederick Crane (1844-1927) foi um medievalista e folclorista
norte-americano. Dentre as várias publicações sobre literatura medieval, ele
publicou Italian Popular Tales (1885). Trata-se em sua maioria de uma
tradução do trabalho do folclorista italiano Giuseppe Pitrè (1841-1916). Pitrè
dedicou-se a estudar e registrar toda a tradição popular da Sicília, sendo a sua
obra mais importante Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane. Porém, a obra
utilizada por Crane na tradução é Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani
(1875). Essa obra contém contos de fadas e lendas de origem italiana e
também outras que o tradutor identificou como de origem oriental,
possivelmente ligadas à influência árabe em algumas partes da Itália. Crane se
propõe a entreter os leitores em geral e a fornecer material de estudo para
pesquisadores do folclore. Na introdução ele esclarece que fez modificações
nos tempos verbais e retirou algumas repetições desnecessárias, mas as
versões “follow the original closely, too closely perhaps in the case of the
Sicilian tales, which, when recited, are very dramatic, but seem disjointed and
abrupt when read.35” Assim, Crane justifica as adaptações feitas para a versão
escrita como sendo necessárias para o melhor aproveitamento dos textos.
“The Crystal Casket” (“La Scatola di Cristallo raccolta da”, em italiano e
“O caixão de cristal”, em português) é parte dos contos de fadas. O conto em
questão traz alguns elementos de “Branca de Neve” e, segundo Callari (2012),
trata-se da versão que mais evidencia o autoritarismo, o desejo assassino e a
necrofilia.
O início da narrativa tem certa semelhança com “Maria, a madrasta má e
os sete ladrões”, pois a mulher que se tornará a madrasta também é professora
da menina, de quem só sabemos o nome após uma série de acontecimentos
narrados, no caso Ermellina. Ao contrário do pai de Maria, o pai de Ermellina
alerta que o casamento pode trazer problemas para a vida de ambos, mas
acaba cedendo aos pedidos da menina e se casa com a professora.
35

Segue o original rigorosamente, talvez muito rigorosamente no caso dos contos sicilianos, os
quais são muito dramáticos quando recitados, mas parecem deslocados e abruptos quando
lidos.
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A madrasta realmente passa a tramar contra a vida de Ermellina, mas
não age junto com o marido para ‘se livrar’ da enteada. Ela sutilmente envia
Ermellina para o terraço mais alto da casa e a ordena que regue um jarro de
manjericão, que se encontra na borda do local e de onde a menina pode cair
em um rio perigoso caso se descuide. Um dia, uma águia vê a menina
chorando no terraço e a leva embora para um palácio, onde habitam fadas e
outros seres mágicos. A águia retorna à casa de Ermellina e encontra a própria
madrasta no terraço, regando o manjericão. Ao ser questionada pela águia
sobre a enteada, a madrasta responde de forma indiferente que não ouve dela
há dez dias e que talvez ela tenha caído no rio. A águia provoca a ira e a inveja
na madrasta quando informa sobre o verdadeiro destino de Ermellina. Há
também na fala da madrasta o medo de ser descoberta pelo marido. “for I am
afraid that someday or other she will return, and my husband, discovering this
matter, will certainly kill me.36” (CRANE, 1885, p. 327) Ela procura uma bruxa e
requisita que ela se livre de Ermellina. É nesse ponto que o nome da menina é
mencionado pelo narrador. Ela é deixada sozinha no palácio das fadas, com
recomendações para não abrir a porta para ninguém, pois a madrasta estava
lhe preparando algo muito ruim. A bruxa engana Ermellina, dizendo que seu pai
estava muito triste por não saber se ela ainda vivia, quando a águia apareceu e
contou-lhe de seu destino e por isso ele enviou doces. Ermellina reluta em
aceitar os doces, mas acaba comendo um pedaço envenenado e cai morta no
chão. As fadas retornam ao palácio e ao verem a menina morta, a trazem de
volta à vida, mas alertam que não poderão fazê-lo novamente.
A madrasta descobre que Ermellina vive e envia a bruxa mais uma vez
para matá-la. Disfarçada como a costureira da menina, a bruxa lhe entrega um
vestido letal. A fada mais velha se recusa a trazê-la de volta, pois não aceita a
desobediência de Ermellina. No entanto, por insistência das outras fadas, ela
inventa uma profecia e após colocar Ermellina em um caixão de cristal, envia a
menina com as outras fadas em busca de uma pessoa que lhes fale sobre um
cavalo perdido. Um rei questiona as fadas sobre o cavalo perdido e acaba
vendo Ermellina. Imediatamente apaixona-se pela morta e decide levá-la

36

“Pois eu temo que um dia ou outro ela retorne e meu marido, descobrindo o assunto,
certamente irá me matar.”
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consigo, chamando-a de “minha esposa”. Assim como em nos outros contos
desse tipo, o rei tem dificuldades em sair de perto da menina morta. Nessa
versão, ele deixa Ermellina aos cuidados da mãe e das arrumadeiras do
palácio somente quando uma guerra é declarada. A menina acaba ficando
cheia de pó e mal cuidada, devido ao descaso da mãe do rei e de suas
empregadas. O desespero delas em deixar tudo pronto para o retorno do rei as
obriga a retirar o vestido de Ermellina; consequentemente esta logo desperta
de seu sono. A rainha esconde a menina com o objetivo de surpreender o rei,
que retorna da guerra com vitória. Nesse ponto da narrativa, Ermellina é
chamada pelos servos de doll (boneca). Quando não vê sua “boneca” no lugar
onde a deixou e ouve das arrumadeiras que foi necessário enterrá-la, pois ela
cheirava mal, o rei decide enforcar todos que compactuaram com a ideia. A
rainha, ao perceber que seu filho estava obstinado a cumprir a sentença de
morte, chama Ermellina e conta tudo o que ocorreu. O rei decide casar-se com
a menina, com a benção de todos no castelo.
De todas as versões analisadas aqui, esta é a única que traz
interferências do narrador da história feitas no corpo do texto ou entre
parêntesis. Ele demarca as mudanças de foco narrativo com frases como “Let
us leave the witch who is arranging all this deception, and return to Ermellina 37.”
(CRANE, 1885, p.327) Outras vezes ele dá opiniões sobre comportamentos
dos personagens, como em “Ermellina looked out of the window and saw her
tailoress; and was, in truth, a little confused (indeed, anyone would have been
so).38” (CRANE, 1885, p.328-329) A forma como o texto está estruturado
evidencia o caráter oral da narrativa através dessas “idas e vindas” no espaço
e também por não apresentar nomes dos personagens, ou só apresentá-los no
meio da narrativa, como se dependesse do que sua memória conseguisse
lembrar sobre a história. O narrador interage com o leitor fazendo perguntas
retóricas como em: “Who happened to pass at that moment? The son of a
king.39” (CRANE, 1885, p.330)

37

Vamos deixar a bruxa que está preparando toda essa farsa e retornar para Ermellina.
(Tradução nossa)
38
Ermellina olhou pela janela e viu sua costureira; e ficou, de fato, um pouco confusa (na
verdade qualquer um teria ficado). (Tradução nossa)
39
Quem estava passando naquele momento? O filho de um rei. (Tradução nossa)
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O narrador inicia a história informando a faixa etária de sua personagem
principal. É interessante observar que, após essa demarcação inicial, não há
nenhuma menção a respeito de em quanto tempo a narrativa se desenrola. A
ideia de um casamento entre uma menina de doze anos e um rei
evidentemente muito mais velho não é tratada com estranheza pelo narrador,
afinal, ainda no século XIX as meninas casavam-se cedo (ARIÈS, 1981). O rei
é outra figura interessante nesse conto. Nas outras versões de “Branca de
Neve” que descrevem a adoração de uma figura masculina pelo cadáver da
personagem principal, eles não demonstram obsessão ao ponto de ameaçar
mandar os servos à forca. Callari afirma ser possível inferir que até mesmo a
rainha-mãe não estaria livre da fúria do rei. Callari diz que “não se trata,
obviamente, de um rei bom e justo, mas de um tirano perigoso, egoísta e
narcisista.” (2012, p.45)
Alguns personagens aparecem e logo depois somem por completo da
narrativa. O pai de Ermellina tem voz somente no início, alertando a filha sobre
o perigo de ter outra esposa, mas logo depois desaparece, para ser apenas
mencionado pela madrasta e pela bruxa. Ermellina não demonstra preocuparse com o pai quando está no palácio das fadas e somente aceita os doces
supostamente enviados por ele, por ser estimulada a lembrar-se dele. A Águia
e as fadas também “ficam para trás” na medida em que Ermellina, ou seu
cadáver, se movimentam pelo espaço narrativo. Até mesmo a madrasta some
da narrativa, após o episódio do vestido envenenado.
A madrasta dessa versão é uma figura interessante e diferente das que
são encontradas em outras versões da narrativa. Ela aparentemente tinha uma
relação amigável com a menina antes de casar-se com seu pai. Seu
comportamento cruel inicia logo após o casamento, sem nenhuma justificativa,
ao contrário, por exemplo, da madrasta de “Maria”, que justifica seu ódio pelo
fato de sua enteada comer demais. Nessa versão, a ideia de que as madrastas
sempre odeiam seus enteados parece aplicar-se melhor, dado o ódio sem
justificativa. Ela não parece estar interessada em investigar o que ocorreu com
Ermellina e, apenas com a provocação da Águia, é que ela parte em busca de
garantir que a menina não ameace seu casamento e sua vida, já que ela teme
ser morta pelo marido, caso ele descubra suas ações cruéis.
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Ermellina parece estar sempre sendo levada por outros, seja de um
lugar para outro – quando ela segue a águia para se salvar da madrasta e
quando seu cadáver é carregado pelas fadas e pelo rei –, seja a fazer coisas
que lhe trarão problemas. Ela é essencialmente ingênua e inconsequente. Não
questiona nenhuma ordem que lhe dão, mas é propensa a descumprir apenas
aquelas que lhe trazem segurança. Ela parece ser um reflexo da maneira como
o narrador conta a história da seguinte forma. Assim como os personagens vão
sendo esquecidos ao longo da narrativa, Ermellina também não os recorda e
nem lamenta a falta de algum deles. Aliás, o único momento em que ela chora
por algo ocorre no início da narrativa, quando a Águia a encontra.
O narrador é bastante prático ao descrever o que ocorre depois que a
menina acorda. O rei decide casar-se com ela e, com a benção da rainha-mãe,
tornam-se marido e mulher em poucas semanas. “They arranged the wedding,
and in a few days were man and wife.40” (CRANE, 1885, p.331) Assim, a
narrativa não finaliza com o usual “felizes para sempre” tampouco versões
dessa mesma frase, concluindo que apenas o casamento é um fim em si
mesmo, e que se não houver a felicidade eterna, os personagens já terão
cumprido o objetivo final de casar-se.

3.3 Árvore-Dourada e Árvore-Prateada (1892)

Joseph Jacobs (1854-1916) foi um folclorista nascido na Austrália, filho
de imigrantes londrinos. Ainda na juventude mudou-se para a Inglaterra, onde
se dedicou a coletar e compilar a tradição oral inglesa e também galesa. Foi
um importante tradutor das fábulas de Esopo e também de histórias de tradição
judaica. O conto analisado aqui é parte da obra Celtic Fairy Tales (1892), que
traz uma série de contos originários dos camponeses de origem celta,
traduzidos para o inglês por diversos tradutores formais e informais e
compilados por Jacobs. Ele próprio esclarece que seu trabalho depende
bastante das traduções para o inglês, dado seu desconhecimento do galês e
de outros idiomas falados pelas regiões do Reino Unido. Ele afirma tentar não
40

Eles arranjaram o casamento e em poucos dias se tornaram marido e mulher. (Tradução
nossa)
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seguir a “fórmula” de contos populares consolidada pelos Irmãos Grimm e
completa dizendo: “To do this I had to withdraw from the English speaking Pale
both in Scotland and Ireland, and I laid down the rule to include only tales that
have been taken down from Celtic peasants ignorant of English.41” (JACOBS,
1892, p. VIII) Jacobs publicou também contos que ainda em dias atuais são
bastante conhecidos, como por exemplo, “Jack and the beanstalk” (João e o pé
de feijão), “Three little pigs” (Os três porquinhos”) e “Goldilocks and the three
bears” (Cachinhos dourados).
“Gold-tree and Silver-tree” (Árvore-Dourada e Árvore-Prateada) é o
conto XI, dentre os vinte e três contos da obra. Ele apresenta semelhanças
iniciais com a primeira versão de “Branca de Neve”, na qual a mãe é tomada
pela inveja da beleza da filha e tenta mata-la. Aqui não é um espelho quem
anuncia à mãe quem é a mais bela de todas e sim uma truta mágica, peixe
originário do hemisfério norte e bastante comum na região da Inglaterra e da
Escócia. Árvore-Prateada, a mãe e rainha, fica doente após saber que não é a
mais bela do reino. O rei questiona-lhe o que poderia ser feito para devolver-lhe
a saúde e ela prontamente diz que somente o fígado e o coração de sua filha
poderiam curá-la. Convenientemente, o rei lembra-se de uma proposta de
casamento feita por um príncipe de uma terra distante e envia sua filha para
casar-se, aproveitando para mantê-la longe dos desejos assassinos da mãe.
Ele engana a rainha com os órgãos de um bode e esta fica saudável outra vez,
por achar que a filha está morta.
Um ano após a primeira visita à truta mágica, Árvore-Prateada retorna
para confirmar se continua a ser a mais bela do reino. Assim ela descobre que
Árvore-Dourada ainda vive. Diante disso, exige que se prepare um navio para
que ela possa visitar a filha, alegando estar com saudades dela. ÁrvoreDourada reconhece o navio da mãe e teme ser morta por ela, especialmente
porque o príncipe seu esposo está fora em uma caçada. Os servos a
escondem em um quarto impossível de ser invadido, mas a rainha consegue
chegar ao local e convencer Árvore-Dourada a colocar o dedo no buraco da

41

Para fazer isso eu tive que me afastar do Pale falante de inglês, tanto na Escócia quanto na
Irlanda e estabelecer a regra de incluir somente contos que tenham sido tomadas dos
camponeses celtas sem conhecimento do inglês. (Tradução nossa)
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fechadura. Ela espeta uma agulha envenenada no dedo da moça, matando-a
imediatamente. Ao retornar da caçada, o príncipe encontra a esposa morta e
tenta sem sucesso ressuscitá-la. Ele não a enterra por ela ser muito bela
mesmo morta. Ela é trancada em uma sala onde ninguém consegue entrar e
somente o príncipe tem a chave.
Algum tempo se passa e ele se casa novamente, mas a tristeza pela
morte de Árvore-Dourada não se apaga com o tempo. À nova esposa é
permitido acesso a todo o castelo, exceto a sala onde o cadáver se encontra.
Quando o príncipe esquece-se de levar a chave da sala consigo, a nova
esposa entra lá e encontra o cadáver ainda belo como sempre fora. Ela tenta
reanimar a moça e nota a agulha espetada em seu dedo, logo concluindo que
essa é a causa da morte. Assim que o artefato é removido Árvore-Dourada
volta à vida. O príncipe volta a ser alegre e a nova esposa anuncia que vai
embora, mas o príncipe decide ficar com as duas. Ao descobrir que ÁrvoreDourada estava viva, sua mãe prepara outra forma de matá-la e navega até
seu reino. No momento em que reconhece o navio de sua mãe, ÁrvoreDourada teme ser morta outra vez. A nova esposa vai receber Árvore-Prateada
juntamente com Árvore-Dourada, prometendo acabar com as tentativas de
assassinato naquele momento. A rainha oferece uma bebida à filha, quando a
nova esposa interfere, falando que é um costume do país que se prove do copo
antes de oferecê-lo. A rainha leva o copo à boca, fingindo provar, mas a nova
esposa empurra o copo, fazendo com que o líquido envenenado seja bebido
pela rainha. Ela é morta e enterrada, deixando a filha finalmente viver feliz com
o príncipe e sua segunda esposa.
Este é o mais curto de todos os contos analisados aqui. O narrador
escolhe

não

detalhar

conflitos

que

seriam

esperados

a

partir

de

comportamentos da antagonista da história. Não existe questionamento ou
resistência ao desejo assassino da mãe em relação à sua filha. O pedido dela
não é tratado com seriedade. O rei decide mandar a filha para longe somente
para evitar que a situação se prolongue, afinal, um rei deve ter
responsabilidades maiores do que eliminar pessoas para agradar a vaidade da
esposa. O rei aparece na narrativa somente para cumprir algum desejo da
rainha, todos em relação à filha deles.
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Árvore-Dourada é a protagonista que tem menos voz e ação, de todas
as versões. Não existe nenhum ponto da narrativa que descreva como a jovem
toma conhecimento dos planos assassinos de sua mãe, mas ela está ciente de
que o único motivo que faria a mãe visitar-lhe seria para eliminá-la. “Gold-tree
knew the long-ship of her father coming."Oh!" said she to the servants, "my
mother is coming, and she will kill me."42” (JACOBS, 1892, p. 90) Ela não tenta
enfrentar a mãe ou utilizar o poder que tem para mantê-la longe. Sua
passividade e ingenuidade acabam por matá-la. A antagonista não é esquecida
como nos outros contos aqui apresentados. É entendido que a moça só viverá
em paz quando sua assassina for eliminada. Apesar de o conflito ser entre ela
e a mãe, não é ela a responsável por vencer a rainha, sendo a segunda esposa
a "mão" atuante na morte da rainha invejosa.
O casamento não é uma instituição sagrada e restrita nesse conto, por
isso ainda é perceptível a presença de elementos pagãos. Os povos que
habitavam a Inglaterra antes da cristianização do território, na Idade Média,
tinham organização social e costumes diferentes, sendo o casamento
poligâmico um desses costumes. Ele é entendido pelo narrador como algo que
deve trazer felicidade, como se pode inferir da breve descrição que ele faz da
vida de Árvore-Dourada com príncipe e também do empenho da segunda
esposa em ver o príncipe feliz novamente. É possível notar que a promessa de
Jacobs em não utilizar a estrutura comum dos contos de fadas se refere muito
mais ao conteúdo do que à forma. Em um conto de fadas que se pretende voz
da tradição de uma sociedade cristã, o casamento poligâmico não seria visto
com bons olhos. Poligamia é um pecado passível de prisão e até hoje, em
vários países de maioria cristã, as leis proíbem tal ato. Nesse conto ele é válido
por trazer a felicidade dos envolvidos. No final do conto o narrador interage
com os leitores, para anunciar que deixou o príncipe e suas duas esposas em
estado de felicidade. “The prince and his two wives were long alive after this,
pleased and peaceful. I left them there.43” (JACOBS, 1892, p. 92). O não é de
interesse do narrador preocupar-se com o depois. O conto preenche seu
42

Árvore-dourada reconheceu a embarcação de seu pai vindo. “Oh!” disse ela aos servos,
“minha mãe está vindo e ela vai me matar.” (Tradução nossa)
43
O príncipe e suas duas esposas viveram muito depois disso, satisfeitos e em paz. Eu os
deixei lá. (Tradução nossa)
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objetivo de narrar uma parte da história daqueles personagens que consiste em
uma lição para quem o ouve/lê.
3.4 “A Jovem Escrava” (1634)
O conto de Giambattista Basile analisado aqui faz parte da “Seconna
Iornata”, de Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de peccerille, sendo o
oitavo na ordem de apresentação. O título original dele "La Schiavottella", foi
traduzido literalmente tanto para o inglês (The young slave) quanto para o
português (A jovem escrava). Na análise, utilizo três textos: o texto original de
Basile, a tradução para a língua inglesa de Richard Burton (1893) e a tradução
para a língua portuguesa de Alexandre Callari (2012). Há um resumo da
história antes que se inicie a narrativa de fato, como em todos os outros contos
do Pentamerone.

Lisa nasce de la fronna de na rosa e pe iastemma de na fata more; è
posta da la mamma a na cammara, lassanno ditto a no fratte che no
l’pera; ma la mogliere gelosa, volenno vedere che ‘nc’eie, nce trova
Lisa viva, e vestutala da schiava, le fa millie strazie. Reconosciuta
44
all’utemo da lo zio, caccia la mogliere e marita ricca ricca la nepote.
(BASILE, 1995, p. 182)

Assim como nos outros contos presentes na obra, há uma introdução ao
tema da história, feita pela contadora da história, nesse caso Paola. Não há
marcas de interação entre a narradora e seus ouvintes, durante a narração. Ela
demarca sua presença no início e no final, trazendo o tema e a moral da
história. O príncipe pede que ela inicie o conto, mas antes de ir diretamente aos
infortúnios de Lisa, Paola traz o tema do ciúme de uma maneira bastante
poética.

È na pessena feruscola, si vale a dicere lo vero, la gelosia, vertigine
44

Lisa nasce de uma pétala de rosa e morre por causa da maldição de uma fada. A mãe dela
deita-a em um cômodo e pede que seu irmão não abra a porta. Mas a esposa dele, sendo
muito ciumenta, desejando ver o que se escondia lá, abre a porta, e achando Lisa viva e
saudável, condena-a a escravidão, tratando-a com bastante crueldade. Lisa é enfim
reconhecida por seu tio, que envia sua esposa de volta aos pais dela e arranja um esposo rico
para a sobrinha. (Tradução nossa, feita a partir da edição inglesa de BURTON, 1893)
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che fa votare la capo, freve che scauda le vene, accidente che
refredda li miembre, vesentiero che scommove lo cuorpo, male
finalemente che leva lo suonno, amareia lo civo, ‘ntrovola la quiete e
smesa la vita, esseno serpe che mozzeca, carola che roseca,, fele
che ‘netosseca, neve che ‘nteseca, chiuovo che smafara, sparte
matremmonio de li guste d’Ammore, scazzellacane de li contente,
amouruse e continua tropeia ne le mare de li piacire de Venere, la
45
quale maie sguigliaie cosa de bene. (BASILE, 1995, p.183)

“Gelosia” é o termo utilizado aqui. De acordo com o Dizionario Corriere
de la Sera, “gelosia” significa ter a sensação atormentadora de perder a
atenção daquele que se ama; inveja e rivalidade por motivos reais ou
idealizados, ou seja, a mesma definição de “ciúme” que encontramos em
português. Ciúme e inveja são semelhantes, mas é importante ressaltar a
diferença entre os dois, pois ela significa uma mudança essencial entre o foco
deste conto e o dos demais aqui analisados. O ciúme implica a presença de
uma terceira pessoa, que provoque o sentimento de rejeição na outra. No caso
deste conto, a esposa do Barão de Serva Scura (Floresta Negra) sente ciúmes
da presença de Lisa em sua casa, e teme que ela seja uma ameaça a seu
casamento. O fato de ela invejar a beleza da moça não está necessariamente
ligado à figura do Barão. Logo, o ciúme sempre requer outra pessoa em
provável relação com seu objeto amado. A inveja é direcionada a uma pessoa.
O nascimento de Lisa é bastante metafórico. Sua figura é ligada a uma
rosa vermelha, cheia de vida e delicada. Não haveria pecado em sua
concepção, sendo ela uma criatura pura e mágica, incapaz de infringir mal a
alguém. No entanto, a forma como ela é concebida transforma-se em uma
punição para a sua mãe, Cilla. Há uma competição entre ela e outras moças e
o objetivo é pular por cima de uma roseira sem que se toque em uma rosa
vermelha. Cilla consegue pular e derrubar apenas uma pétala da rosa,
engolindo-a em seguida para que as outras moças não vejam e ela possa
ganhar a competição. Algum tempo depois ela se vê grávida e desesperada
com a situação. É interessante notar a forma como o narrador evidencia a
45

Ciúme é um mal terrível, e (é verdade dizer) é uma vertigem que modifica o cérebro, uma
febre queimando nas veias, um golpe súbito que paralisa os membros, uma disenteria que
afrouxa o corpo, uma doença que rouba o sono, deixa a comida amarga, enevoa a paz, abrevia
os dias; é um veneno que corrói, uma traça que rói, fel que deixa amargo, neve que congela,
um prego que perfura, um separador das graças do amor, um divisor de matrimônios, um cão
que traz a desunião a toda a felicidade de amar; é um torpedo contínuo no mar de prazeres de
Vênus, que jamais fez uma ação correta ou boa. (BASILE, In. CALLARI, 2012, p.18)
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inocência da mãe, livrando-a de qualquer menção à concepção impura através
do sexo e igualando-a, de certa maneira, à figura da virgem Maria.
Ariès (1981) comenta a tendência em compreender a mulher em seu
papel de mãe com a virgem Maria. Na concepção cristã – vale ressaltar,
bastante poderosa na região da Itália – a mulher só expurga o pecado original
através da maternidade, e tal concepção deve ser feita no âmbito familiar.
Nenhuma outra mulher tem o privilégio de Maria, em ser a escolhida de Deus,
por isso a concepção fora do casamento não é aceitável. Cilla também
concebeu de forma mágica e misteriosa, mas deve ser castigada por ter
mentido. E o castigo vem após o nascimento de Lisa. Em outra referência ao
nascimento de Jesus, a menina recebe a benção de fadas após nascer. Porém,
uma das fadas tropeça antes de abençoar a menina e, enfurecida, acaba
amaldiçoando-a. A maldição destina Lisa a morrer com um pente esquecido em
seu cabelo por sua mãe, após seu sétimo aniversário. O narrador não detalha a
maneira como Lisa continuou escondida de todos e escolhe chegar ao ponto
quando a maldição deve se cumprir.

E, arrivato lo tiempo e socciesso la cosa, la negra mamma desperata
pe sta desgrazia, dapo’ averre fatto n’ammaro trivolo, la chuse dintro
a sette casce de cristallo, una ‘nserrata dintro all’autra, mettennola
46
all’utema cammara de lo pallazzo, tenennosenne la chiave.
(BASILE, p.183)

Da mesma maneira que ocorre em outras versões aqui analisadas, a
menina morre por causa de um artefato, e sua mãe recusa-se a enterrá-la, pois
mesmo na morte a menina continua a ser extremamente bela. Ariès, em A
História da Morte no Ocidente, faz um histórico interessante acerca da visão de
“morte”, desde a Idade Média até a Contemporaneidade. Segundo ele, não
somente a visão sobre a morte é modificada ao longo dos séculos, mas
também a relação que as pessoas têm com ela. A morte é um símbolo forte na
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“Ao término de sete anos, o desastre ocorreu, e a mãe desesperada, lamentando-se
amargamente, colocou o corpo dentro de sete caixões de cristal, um dentro do outro, e a
deixou em um cômodo distante do palácio, mantendo a chave em seu poder.” (BASILE In.
CALLARI, 2012, p 19)
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cultura judaico-cristã. É através da morte que Jesus purifica o pecado do
mundo, e também através dela que os fiéis podem alcançar um estado superior
de vida eterna. Assim, a morte não é vista de maneira negativa. Ariès expõe
que até o século XVII, o comportamento das pessoas diante da morte era mais
natural, mais receptivo. A partir do século XVIII, essa relação começou a se
modificar para culminar em um horror à morte, vivenciado por diversas
sociedades contemporâneas. É interessante destacar que na região da Itália “o
corpo permanece por mais tempo a descoberto” (ARIÈS, 2012, p. 139),
possibilitando outra prática que aos poucos foi modificada: a apreciação do
próprio cadáver, e não de uma máscara mortuária ou uma representação do
morto.
A morte de Lisa é muito lamentada pela mãe, e também a causa da
morte da própria Cilla, pouco tempo depois. Cilla é tomada pela tristeza de ver
a maldição da fada se cumprir, e vai definhando após ficar sem a filha amada.
Lisa, apesar de morta, consegue ser ainda mais bela e não se decompõe. Cilla
se recusa a enterrá-la e a deixa encerrada em um caixão, mas como o material
do mesmo é o cristal, logo a apreciação da morte pode continuar a ser feita.
Não há menção explícita de visitas da mãe a sua filha na narrativa, pois a
narradora escolhe descrever o quanto Cilla definhou. Sua morte não chega
antes que ela recomende ao Barão a chave do aposento onde Lisa se
encontra. Sua última frase em leito de morte mostra a aceitação da morte como
o fim do sofrimento “Addio, ca le fave so’ chiene” (p.184)47
O Barão, apesar de não saber o que a irmã esconde no aposento,
mantém a promessa de guardar a chave. Ele se casa, mas a narradora não
detalha a natureza de seu casamento ou quem é a esposa. A narradora passa
a destacar a esposa apenas quando ela se relaciona com Lisa. O Barão sai em
uma caçada e deixa a chave de todo o castelo nas mãos da esposa. Aqui há
um destaque para um tema recorrente em quase todas as versões: a
curiosidade feminina. Primeiramente, é a curiosidade que move a esposa até o
quarto proibido. A curiosidade seria, para a narradora, a primeira característica
das mulheres. O ciúme vem logo em seguida, após a descoberta do que se

47

“Adieu, pois os grãos estão maduros.”
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escondia por trás da porta.
Identificamos aqui diferenças essenciais entre essa versão primitiva e a
última versão dos Grimm. Não é nenhuma figura materna ou uma substituta
dela que faz vítima a protagonista, e sim a esposa do tio. Em termos familiares
ela seria considerada tia de Lisa, embora não sendo obrigada socialmente a
cuidar dela como uma mãe ou uma madrasta deveria fazer, seu
comportamento monstruoso não é condizente com a ideia cristã de amor e de
família. Ela continua a não ter nome específico, como a maioria das
antagonistas dos outros contos analisados. É caracterizada por seu parentesco
com a protagonista, como forma de evidenciar a natureza horrenda de seus
atos. Colocando em evidência que Lisa (ou qualquer outra das personagens
dos outros contos) é vítima da crueldade de alguém de seu próprio seio
familiar, o narrador já direciona os olhos (ou ouvidos) de seus interlocutores
para a lição que ele deve ensinar ao final da história. Além de ser caracterizada
pelo parentesco, à baronesa é atribuída a característica de ser “La femmena
gelosa” (a mulher ciumenta), implicando que ela será vítima do mal que a
narradora Paola descreveu no começo da narrativa.
Quando a baronesa consegue abrir a porta, Lisa encontra-se igualmente
bela e crescida. “la quale era cresciuta quanto ogne autra femmena, ‘nsiemme
co le casce che s’erano ‘ngrannute secunno ieva crescenno”

48

(p.184) A morte

aqui, além de embelezar suas vítimas, é um estado de sono mágico, que em
nada prejudica. Na morte, Lisa estaria preservada de conviver em um mundo
cheio de crueldade. Porém, diferente das protagonistas de outras versões, ela
não dorme após um longo período de sofrimento e acorda para recomeçar a
vida longe de sua opressora. Lisa acorda como se estivesse passado apenas
uma noite adormecida, abraçando a baronesa como se fosse sua mãe. Ela não
compreende o porquê de ser surrada e transformada em escrava por aquela
estranha, visto que o Barão a tomou como esposa depois que Lisa já está
adormecida.
A baronesa corta os cabelos de Lisa e passa a espancá-la todos os dias
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“Lisa havia crescido como nenhuma outra mulher, e os caixões tinham se alongado com ela,
mantendo o ritmo conforme ela crescia.” (CALLARI, 2012, p.19)
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com as tranças que cortou dela mesma, deixando-a com os olhos arroxeados e
a boca em carne viva. Trata-se de uma tentativa de destruir a beleza da moça.
O Barão até chega a presenciar uma cena de agressão, mas por
desconhecimento e também pela mesma falta de ação recorrente a todos os
outros “responsáveis” pelas protagonistas, nada faz. “Ma, tornato lo marito da
fore e vendenno sta figliolli così malle trattata, addemannaie che fosse ed essa
le responnette ch’era la schiava che l’aveva mannato la zia, la quale era n’esca
de mazze e besognava martoriarela sempre.”49 É destacado pela narradora
que o Barão na verdade tem o coração bom (“cortese”) e desaprova tal
comportamento, apesar de não fazer nada para impedi-lo. A demonstração de
sua natureza gentil vem somente quando ele sai em uma viagem e antes de
partir questiona a todos os seus servos o que eles gostariam de ganhar como
lembrança, inclusive ouvindo o pedido de Lisa, mesmo com o protesto de sua
esposa para que não o fizesse. Nesse ponto, a narradora destaca que a
esposa do Barão não tem um comportamento cristão: “Ma la mogliere non fece
cosa da cristiano”50(p.185) No contexto do século XVII, a falta de atitude cristã,
especialmente em uma mulher, era abominável.
Lisa pede ao Barão três objetos: “Io non voglio autro che na pipata, no
cortiello e na preta pommece.”51 (p. 185) Uma vez que o barão lhe entrega a
boneca, a pedra e a faca, ela os utiliza de uma maneira estranha:
Ed avuto Lisa ste coselle, se ne trasette a la cocina e puostose nante la
pipata, se mese a la chiagnere e trevoliare, contanno a chillo
arravuoglio de pezze tutta la storia de li travaglie suoie, comme se
parlasse con na persona viva, e, vendenno que no le responneva,
pigliava con cortiello ed, affilanolo co la pommece, deceva: “Vì ca si no
me respunne, mo me ‘mpizzo e scompimmo la festa!” E a pippata,
abbottannose a poco a poco comme otra de zampogna quanno l’è dato
52
lo shiato, all’utemo responneva “Sì ca t’aggio ntisu chiù de no surdo!” .
(BASILE, p. 185)
49

“Quando seu marido retornou da caçada e viu a garota sendo tratada tão mal, perguntou
quem era ela. A esposa respondeu que era uma escrava enviada por sua tia, que só servia
para os propósitos da corda e que merecia apanhar para sempre.” (CALLARI, 2012, p.20)
50
“A mulher agiu de forma impensável para um cristão” (CALLARI, 2012, p.20)
51
“Não quero nada além de uma boneca, uma faca e uma pedra de amolar.” (CALLARI, 2012,
p.20)
52
“Quando Lisa recebeu o que queria, foi até a cozinha e, colocando a boneca diante de si,
começou a chorar e lamentar, e recontou toda a história de seus problemas para aquele
embrulho de pano, como se fosse uma pessoa de verdade. Quando a boneca não respondeu,
a garota apanhou a faca e afiou-a na pedra de amolar dizendo ‘se você não me responder, irei
enfiar esta faca em mim e colocar um fim ao jogo!’ E a boneca, inchando como um saco ao ser
soprado, respondeu enfim ‘tudo bem, eu entendi! Não sou surda!’” (CALLARI, 2012, p.21)

82

O comportamento de Lisa diante de sua situação atual levanta outra
discussão dentro do contexto social no qual o conto foi produzido. A sugestão
de que ela irá tirar a própria vida, caso a boneca não a responda, não expressa
um comportamento bem visto aos olhos do cristianismo. O suicídio era um ato
que condenava quem o cometesse à danação eterna. Os mortos nessa
condição foram excluídos dos rituais fúnebres oficiais da Igreja Católica a partir
do Concílio de Orleans, em 533, e reafirmados como almas condenadas no
Concílio de Braga, em 563. A palavra “suicídio” só foi cunhada quase um
século após a publicação de Basile, em 1737, por Pierre Desfontaine, mas o
ato de tirar a própria vida é presente na sociedade desde os tempos antigos.
(ARIÈS, 2012) O suicídio seria aqui uma saída para o sofrimento que Lisa
estava passando, um retorno para a paz que ela vivenciou enquanto
magicamente morta.
A boneca responde suas súplicas e assim salva a moça de se tornar
algo socialmente execrável. Durante alguns dias, Lisa repete suas lamúrias
para a boneca, fazendo a mesma ameaça suicida. Ocorre que o Barão estava
próximo à cozinha em um desses relatos e assim ele ouviu toda a história,
tomando conhecimento de seu parentesco com Lisa. Ele a salva de enfiar a
faca em si mesma e a reconhece como sobrinha. Para a moça se curar de
suas feridas, é necessário que ela fique distante da Baronesa durante alguns
meses. A narradora faz referência a uma personagem conhecida da mitologia
grega, Medéia53. A baronesa teria o coração igual ao de Medéia, tamanha foi a
sua crueldade com Lisa. O Barão enfim demonstra o “bom coração” tão
exaltado pela narradora. Contudo, é interessante observar que ele só o faz
depois que descobre o parentesco entre eles. Enquanto Lisa era somente uma
escrava maltratada, ele pouco fez em seu favor. Apesar de se tratar de uma
sociedade patriarcal, na qual o homem é “o cabeça” da família, ele não
demonstra nenhuma ação para prevenir que sua esposa continue com os atos
cruéis contra a moça. Assim, a crueldade com os escravos poderia ser
53

Medéia faz parte da mitologia grega, como filha do rei Aetes e esposa estrangeira de Jasão,
cuja associação com o rei Creonte e sua filha Creusa, provocaram na heroína fúria por ser
rejeitada. Medéia era estrangeira na cidade de seu marido (Corinto) e, após ser abandonada
por ele, que pretendia se casar com Creusa, envia uma roupa envenenada à rival e foge de
Corinto, deixando para trás os dois filhos e consequentemente os condenando ao
apedrejamento. Na versão de Eurípedes, a mais difundida, é Medéia quem mata os filhos de
uma maneira premeditada e cruel, para se vingar de Jasão. (MEDEA, 2007)
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internamente abominável, mas socialmente aceitável.
O desfecho da história é bastante interessante e evidencia outro aspecto
diferente entre esse conto e as demais versões. Foi destacado que a morte
encantada de Lisa se dá antes de todo o sofrimento pelo qual praticamente
todas as protagonistas dos outros contos passam. Nesse sentido, o Barão tem
um papel relativamente mais ativo na libertação de Lisa, não somente da
escravidão, mas principalmente das agressões de sua esposa cruel e
ciumenta. Não há aqui o elemento da necrofilia, seguido de um casamento
imediato, que destacamos em outras versões. Lisa passa uma temporada na
casa de parentes e retorna ao lar de Serva Scura tão bela quanto antes. O
Barão oferece um banquete para apresentá-la a todos como sua sobrinha e
depois disso envia a Baronesa de volta para os pais, pois ela não lhe servia
como esposa tamanha era a sua crueldade. Ele arruma um esposo digno para
a sobrinha e a narradora conclui a história sem utilizar o conhecido jargão
“felizes para sempre”, optando por uma frase que serve como moral do conto.
“Quanno l’ommo manco se lo penza, le grazie soie chiovelleca lo cielo.”54
(p.186)
Aqui, portanto, há uma punição para a Baronesa. É interessante notar
que essa punição é diferente das apresentadas em de “Árvore-Dourada e
Árvore-Prateada” e “Branca de Neve”. Ambas as outras antagonistas não foram
desqualificadas de seu papel feminino – o de casar e constituir uma família
exemplar aos olhos do cristianismo –, depois de atos cruéis para mantê-lo, pois
elas foram mortas ao final da história. A Baronesa é devolvida aos pais e passa
a carregar o estigma da mulher que falhou em cumprir seus deveres
domésticos, e, acima de tudo seus deveres enquanto cristã. Caso sua punição
fosse a morte, ela estaria livre do fardo de ter fracassado. Nessa perspectiva, a
punição da Baronesa foi mais cruel.
Lisa casa-se no final, como todas as outras protagonistas, mas seu
marido não possui nenhum papel na sua história. Ele é apenas o desfecho, a
recompensa depois de tanto sofrimento. Uma mulher do século XVII não

54

“Quando um homem menos espera bens de qualquer tipo, os céus irão polvilhá-los com sua
graça.” (CALLARI, 2012, p. 21)
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poderia desejar recompensa melhor que um bom marido. É interessante notar
que, nessa versão, ele não pertence à realeza, como uma reafirmação de que
apenas o fato de ela ter um bom casamento já é o suficiente.

3.5. “Branca de Neve e os sete anões” (1812 e 1819)

A análise do conto “Branca de Neve e os Sete Anões” será de maneira
conjunta, considerando as duas versões coletadas e publicadas pelos Irmãos
Grimm. São utilizadas as edições originais e a tradução para o inglês de
Margaret Hunt, publicada em 1884 e 1892, em dois volumes. Todas as edições
estão disponíveis online e são de domínio público. A primeira versão publicada
de “Branca de Neve e os Sete Anões” (Sneewittchen), de 1812, apresenta
algumas diferenças da versão publicada sete anos mais tarde, em 1819, a
começar pela grafia do nome do conto, que na primeira edição apresenta no
título as formas “Sneewittchen” (baixo-alemão) e “Schneeweißchen” (altoalemão), e na segunda edição traz essa informação apenas no corpo do texto,
no momento em que a recém-nascida é nomeada. Em ambas as edições o
conto aparece na ordem cinquenta e três, mas somente na primeira há uma
nota dos Grimm após o conto. Nela, os Grimm explicam que existe uma
predominância desse conto na região de Hesse, centro-oeste da Alemanha, e
que o nome da protagonista é mantido mesmo em falantes de baixo-alemão,
sendo só algumas vezes corrompido para Schliwitchen. Ainda segundo eles, o
início deste conto é semelhante a outro conto também integrante da obra, “Van
den Machandel-Boom” KHM 7 (O Junípero). Este último traz uma madrasta que
mata e transforma seu enteado em comida para o pai, porque não quer vê-lo
competir com sua filha. Eles ainda explicam que existe outra versão popular, na
qual a menina é adotada por uma condessa e depois se torna vítima de sua
inveja. Há um cachorro chamado espelho e é ele quem alerta a condessa
sobre quem é a mais bela em suas terras. É também nessa nota que
encontramos a referência ao trabalho de Basile e também a outro conto
chamado “The Magic Mirror” (O Espelho Mágico). Retornarei a comentar essa
nota ao analisar o desfecho da história, pois há pontos importantes.
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A primeira edição de “Branca de Neve” traz em seus primeiros
parágrafos a diferença crucial para o desenvolvimento e compreensão da
história. Ao invés da conhecida madrasta malvada, Branca de neve é vítima da
inveja desmedida da própria mãe. A mudança de parentesco entre as
personagens, de mãe para madrasta, se deu por uma série de questões
envolvendo tanto o público receptor, quanto os Grimm, especialmente Wilhelm.
Como afirma Terry Wildling (2007), em seu artigo intitulado Snow, Glasses and
Apples: the story of Snow White, os contos não foram publicados para crianças,
mas para estudiosos de cultura e tradição oral, pois as edições continham
muitas notas de rodapé e anotações. Jack Zipes também destaca o papel de
Wilhelm nas edições dos contos, especialmente após 1815, afirmando que
“Wilhelm did take more care to refine the style and make the contents of the
tales more acceptable to children’s audience–or, really, to adults that wanted
the tales censored for children.55” (2002, p.30)
Esse cuidado com o estilo e com o conteúdo é confirmado na segunda
edição, de 1819. Zipes afirma que a obra ainda não tinha consolidado sua
fama, mas já despontava em círculos fora do âmbito acadêmico. Logo, é
possível ligar essa preocupação de Wilhelm em adequar os contos à nova
audiência, que não tinha interesse acadêmico, mas sim, o de utilizar o livro
para ensinar e divertir as crianças.
Outra questão bastante crucial nas mudanças realizadas foi o fato de
Wilhelm Grimm ser bastante ligado ao protestantismo e à moral cristã. Ao
suavizar os contos retirando a mãe invejosa, a integridade da família cristã
passava a ser mantida e a figura da mãe, tão ligada à virgem Maria e outras
mulheres santificadas pelo cristianismo, permaneceu preservada. Uma
madrasta é forasteira neste círculo familiar, não possui laços de sangue com os
filhos do novo marido e consequentemente não desenvolve bons sentimentos
em relação a eles. Ela compete por poder e não mede esforços para conseguir
o que quer. Embora fosse comum naquele contexto uma família cuja mãe
tivesse morrido e o pai tomasse outra esposa para cuidar dos filhos pequenos,
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Wilhelm teve maior cuidado em refinar o estilo e fazer o conteúdo dos contos mais aceitável
para a audiência infantil–ou, na verdade, para adultos que queriam os contos censurados para
as crianças. (Tradução nossa)
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a ideia de se ter uma madrasta ruim não é tão chocante quanto a própria mãe
mandando matar a filha por inveja.
Em ambas as versões o conto inicia com o mesmo parágrafo de
abertura, mas na edição de 1819 acrescenta-se a frase destacada:

Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie
Federn vom Himmel herab, da saß eine Königin an einem Fenster,
das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und
wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit
der Nadel in den Finger und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee.
Und weil das Rothe im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie
bei sich: „hätt’ ich ein Kind so weiß wie Schnee, so roth wie Blut und
so schwarz wie der Rahmen!“ Bald darauf bekam sie ein Töchterlein,
das war so weiß wie Schnee, so roth wie Blut, und so schwarzhaarig
wie Ebenholz und wurde darum das Sneewittchen (Schneeweißchen)
56
genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. (1819,
p 262-63, grifo nosso)

Antes do acréscimo, a mãe de Branca de Neve, que era a rainha
(Königin), é descrita como uma mulher muito bela e muito orgulhosa de sua
própria beleza (Die Königin war die schönste im ganzen Land, und gar stolz auf
ihre Schönheit57). Quando ela é transformada em madrasta, na versão
seguinte, acrescenta-se o fato de ela não suportar que alguém a suplante em
beleza. É interessante perceber aqui que o rei só aparece na segunda versão,
apenas para tomar outra mulher como esposa. Não há nenhuma menção à sua
figura na primeira versão. Subentende-se sua presença, pois não seria
aceitável para uma mulher especialmente em posição de poder, ter uma filha
fora do casamento. Dessa maneira, a total ausência do rei na primeira versão
coloca a menina Branca de Neve à total mercê de sua mãe tirana. Zipes
destaca que os protagonistas masculinos nos contos dos Grimm “tend to be
56

Era uma vez no meio do inverno, quando os flocos de neve caiam do céu como penas, uma
rainha sentou em uma janela costurando, e a moldura da janela era feita de ébano negro. E
enquanto ela estava costurando e olhando para a neve pela janela, ela furou o dedo com a
agulha, e três gotas de sangue caíram sobre a neve. E o vermelho parecia bonito sobre a neve
branca, e ela pensou consigo, “Se eu tivesse uma criança que fosse tão branca como a neve,
tão vermelha quanto o sangue e tão negra quanto a madeira da moldura da janela. Logo
depois disso, ela teve uma filhinha que era tão branca como a neve, tão vermelha quanto
sangue e tão negra quanto o ébano e ela foi chamada Pequena Branca de Neve. E quando a
criança nasceu, a rainha morreu. (Tradução nossa)
57
A rainha era a mais bela de toda a terra e era muito orgulhosa de sua beleza. (Tradução
nossa)
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adventurous, cunning, opportunistic, and reasonable. They take calculated risks
and expect these risks to pay off. And, for the most part, their Fleiß
(industriousness) and aggressive behavior are rewarded58.” (2002, p. 95)
Todavia, quando os personagens masculinos não são o centro das
atenções, eles tendem a ser apáticos e quase inexistentes. Não há nenhuma
ação paterna que previna Branca de Neve de ser enviada à morte, e
posteriormente ficar perdida na floresta. Outro personagem masculino, o
caçador (Jäger), que mata animais para sobreviver salva-lhe a vida. Dele não é
esperado nenhum comportamento cristão, nenhuma compaixão, inclusive ele
amola a faca para matar a menina. São as súplicas dela que o levam a desistir
de matá-la. O narrador descreve o pensamento do caçador ao desistir de
assassinar a menina, combinando-os com a preocupação de ter as ordens da
rainha cumpridas. “Die wilden Thiere werden es doch bald gefressen haben, ich
bin froh, daß ich es nicht zu tödten brauche.”59 (1812, p.240) Assim, ele se livra
da culpa por tirar a vida de uma criança, mas não descumpre suas obrigações.
Callari tem uma interpretação bastante coerente no que diz respeito ao ato de
deixar a menina na floresta à mercê da própria sorte:

O caçador, embora poupe a vida da menina e se sinta aliviado ao
fazê-lo – o que pode até sugerir, erroneamente, que ele é um homem
íntegro –, não hesita em abandoná-la à própria sorte na floresta, o
que denota, na verdade, ser ele um grande covarde, mais
preocupado em limpar as mãos do que tomar uma atitude para ajudála. (2012, p. 14)

É interessante notar que Branca de Neve tem apenas sete anos de
idade quando se vê vítima da inveja desmedida de uma mulher adulta, fazendo
dela a mais jovem dentre todas as outras protagonistas aqui analisadas. Não
há nenhuma menção à passagem de tempo ou a algum tipo de crescimento
mágico que a menina tenha vivenciado em seu período de morte encantada.
58

Tendem a ser aventureiros, astuciosos, oportunistas, e racionais. E eles assumem riscos
calculados e esperam que esses riscos resultem em sucesso. E, para a maior parte, sua Fleiß
(diligência) e comportamento agressivo são recompensados. (Tradução nossa)
59

“As bestas selvagens vão devorá-la rapidamente, eu estou feliz que não precise matá-la.”
(Tradução nossa)
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Assim, todo o desenrolar da narrativa ocorre antes que a menina atinja os dez
anos de idade, inclusive seu casamento que representa o desfecho feliz para
ela. Ariès (1981) destaca que era bastante comum o casamento entre crianças
ou entre uma criança e um adulto, se isso atendesse aos interesses políticos
de seus pais. Obviamente o casamento de Branca de Neve não estava
atendendo diretamente a nenhum interesse político, mas ainda assim a
deixaria livre das maldades da madrasta ou da mãe, ambas rainhas.
Branca de Neve consegue passar pelas provações da floresta e chega
até uma casa bem pequena, que só uma criança de sua idade e estatura
poderia entrar. Trata-se da casa dos sete anões, onde ela alimenta-se e se
deita para descansar, depois de um período de aflição no escuro da floresta.
Ao retornarem os anões encontram a casa de uma maneira diferente, mas ao
contrário do caso de “Maria, a madrasta má e os sete ladrões”, Branca de Neve
chega causando certa desordem na perfeição da casa. Os anões, porém, não
se irritam com ela e nem sequer a acordam de seu sono, achando-a muito
bela. Na manhã seguinte, a menina conta sua história e é convidada a ficar na
casa dos anões, mas sob algumas condições:

Die Zwerge sprachen: „willst du unsern Haushalt versehen: kochen,
betten, waschen, nähen und stricken, und willst du alles ordentlich
und reinlich halten, so kannst du bei uns bleiben und es soll dir an
nichts fehlen.“ Das versprach ihnen Sneewittchen. Da hielt es ihnen
Haus, Morgens gingen sie in die Berge und suchten Erz und Gold,
Abends kamen sie nach Haus und da mußte ihr Essen bereitet seyn.
Den Tag über war das Mädchen allein, da warnten es die guten
Zwerglein und sprachen: „hüt dich vor deiner Stiefmutter, die wird bald
60
wissen daß du hier bist, und laß niemand herein. (1819, p. grifo
nosso)
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Os anões disseram: “Se você tomar conta de nossa casa, cozinhar, fizer as camas, lavar,
costurar e tricotar, e se você mantiver tudo organizado e limpo, você pode ficar conosco e terá
tudo o que quiser.” “Sim”, disse Branca de Neve, “com todo o meu coração”, e ela ficou com
eles. Ela manteve a casa em ordem para eles; pela manhã eles saiam para as montanhas e
procuravam por cobre e ouro, ao anoitecer eles voltavam, e o jantar deveria estar pronto. A
garota ficava sozinha o dia inteiro, então os anões bondosos a previniram dizendo: “Cuidado
com sua madrasta, ela saberá logo que você está aqui; certifique-se de não deixar ninguém
entrar.” (Tradução nossa)
A diferença entre essa versão e a de 1812 está especialmente na última frase, quando ao invés
de pedir cuidado para que a rainha não entre(Die Königin), o anão pede que ela não deixe
ninguém entrar. Na versão de 1812 ele não menciona o fato de que a rainha em breve pode
descobrir que ela ainda vive.
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Assim como os sete ladrões em “Maria”, a presença de Branca de Neve
é permitida na casa dos anões, desde que ela cumpra com todas as
obrigações que eram atribuídas a uma mulher, não importando o fato de ela
ainda ser uma criança. Nesse sentido, o reconhecimento da infância
demonstrado por Ariès como uma fase de vida que requer cuidados e atenção
diferentes parece inválido. A divisão de tarefas e atribuições sobre qual é o
“lugar da mulher” deveriam ser compreendidos e ensinados desde cedo. Callari
comenta a respeito de uma recompensa à mulher que desempenha seu papel
da maneira esperada pela sociedade. Branca de Neve é um ótimo exemplo de
arquétipo feminino da sociedade cristã da Idade Moderna.
Por três vezes a rainha é informada pelo espelho mágico que Branca de
Neve ainda vive, o que promove o crescimento de sua ira e inveja. Ela mesma
busca maneiras de matar a menina e para tanto se utiliza de três objetos
diferentes além de se disfarçar para que ela não a reconheça. O primeiro, um
espartilho, não carrega nada de mágico ou sobrenatural para matar a menina.
Ela simplesmente consegue que Branca de Neve desobedeça à ordem dos
anões de não abrir a porta, e, ao colocar o espartilho na menina, aperta-o com
muita força. O narrador na primeira versão anuncia que a menina cai como se
estivesse morta assim que a mãe ata os laços. O parágrafo é mais simples e
direto. “Sneewittchen stellte sich vor sie, da nahm sie den Schnürriemen und
schnürte und schnürte es so fest, daß ihm der Athem verging, und es für todt
hinfiel.”61 (1812, p.244, grifo nosso) Já na segunda versão, ele desenvolve o
momento em que os laços são atados, destacando a ingenuidade da menina
“Sneewittchen dachte an nichts böses, stellte sich vor sie und ließ sich mit dem
neuen Schnürriemen schnüren; aber die Alte schnürte mit schnellen Fingern
und schnürte so fest, daß dem Sneewittchen der Athem verging und es für todt
hinfiel.62” (1819, p. 268, grifo nosso). Era bastante comum que as moças
desmaiassem devido ao aperto de suas roupas. Quando os anões a encontram
caída, logo identificam a causa e cortam os laços, permitindo que ela respire.
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Branca de Neve aproximou-se dela, e a velha tomou os laços e os atou tão apertado que ela
não podia respirar, e a menina caiu como se estivesse morta. (Tradução nossa)
62
Branca de Neve não pensava em nada de mal, aproximou-se dela e deixou-se ser atada com
o novo espartilho. Mas a velha atou com os dedos rápidos tão apertado que Branca de Neve
perdeu o fôlego e caiu como se estivesse morta. (Tradução nossa)

90

Na segunda tentativa de assassinato, já encontramos o elemento
mágico. A rainha prepara um pente envenenado e mais uma vez se disfarça
para enganar Branca de Neve. O narrador expõe a resistência da menina em
abrir a porta em ambas as versões “„ich darf niemand hereinlassen63.“” (1819,
p. 269). Aqui ele cria um paradoxo ao dizer que Branca de Neve não viu mal
em deixar que uma estranha penteasse seu cabelo, já que aquela que
representa uma grande ameaça em sua vida não é uma desconhecida. O
desconhecido não causa medo ou morte, pelo contrário, ele pode ajudar e
manter a menina viva. Assim aconteceu quando o caçador desconhecido lhe
poupou a vida e assim também com os sete anões, que, mesmo sendo-lhe
totalmente estranhos, deram-lhe abrigo e proteção.
A mãe/madrasta deixa o pente envenenado na cabeça da menina,
provocando-lhe a morte. Não há diferença entre as duas versões, quando o
narrador descreve o momento da morte: “aber die Alte steckte ihm den Kamm
in die Haare, alsbald wirkte das Gift darin so heftig, daß es todt niederfiel.64”
(1819, p. 270) Aqui não há dúvidas sobre a morte da menina, mas ela retorna
rapidamente à vida quando um dos anões removem o pente envenenado de
seu cabelo.
Na terceira e última vez que a rainha tenta matar Branca de Neve, ela
utiliza uma maçã. A maçã é um símbolo bastante importante no cristianismo,
representa o conhecimento proibido aos seres humanos e, quando comida por
eles, torna o homem tão sábio quanto Deus e consequentemente traz a morte
e o sofrimento. A maçã não é escolhida como símbolo do pecado original por
acaso. De acordo com o Dicionário Temático do Ocidente Medieval (2006), o
nome da macieira em latim “malus”, é bastante semelhante ao “mallum”, que
significa “mal”. Além disso, a maçã, quando partida ao meio no sentido
horizontal, traz o desenho perfeito de um pentagrama, outro símbolo do
conhecimento temporal (do mundo material). Branca de Neve, assim como
Eva, é tentada a comer a maçã que é oferecida por uma estranha, mas
diferente de Eva, ela não busca conhecimento. Ela é apenas movida pelo
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“Eu não devo abrir para ninguém” (Tradução nossa)
Mas a velha colocou o pente no cabelo, imediatamente o veneno começou a agir e ela caiu
morta. (Tradução nossa)
64
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desejo de provar daquela maçã tão apetitosa. E o desejo significa morte para
ela. A maçã está presente somente na versão dos Irmãos Grimm, mas ela é
um dos elementos mais lembrados quando se trata de “Branca de Neve”,
tamanho é o seu poder simbólico. O fruto traz a morte instantânea à menina,
mais uma vez evocando o pecado original, porém transformando a referência
em uma hipérbole pela morte rápida.
Os anões tentam em vão encontrar o objeto causador da morte para
trazê-la de volta, procurando por algum pente ou um nó que a esteja impedindo
de respirar. No entanto, ela estava realmente morta, pois até mesmo o espelho
mágico confirma para a rainha que agora ela terá “paz”. É interessante notar
que os Grimm retiraram o agradecimento que a rainha/mãe faz pela morte da
filha na primeira versão: “„Nun hab ich Ruhe“ sprach sie, „da ich wieder die
schönste im Lande bin, und Sneewittchen wird diesmal wohl todt bleiben.“65”
(1812, p.247). Na versão de 1819, o narrador apenas menciona que o coração
da rainha/madrasta agora havia encontrado a paz: “und ihr neidisches Herz
hatte Ruhe, so gut es Ruhe haben konnte66.” (1819, p.271)
A morte de Branca de Neve é explorada em todas as versões dos
Grimm e nas versões anteriores que analisamos aqui. Todas as pessoas que
se relacionam com Branca de Neve pós-morte não têm coragem de enterrá-la
e a deixam exposta, para que sua beleza continue a ser apreciada. Os Anões
constatam que ela ainda possui as bochechas tão vermelhas como quando
ainda vivia e, por isso, decidem não enterrá-la. Outro objeto bastante presente
nas histórias similares a esta aparece na narrativa. Aqui, a matéria prima do
caixão não é o cristal, mas o vidro, igualmente transparente. Como mencionei
acima, não há marcação explícita de tempo. É dito apenas que: “So lag
Sneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht” 67. Dessa
forma, sabemos que nem mesmo a morte foi capaz de apagar a beleza da
menina, mas não fica claro se ela cresceu, assim como Lisa de “A Jovem
Escrava”. Conforme Ariès “a decomposição é o sinal de fracasso do homem.”
65

“Agora eu tenho paz”, disse ela, “Eu sou a mais bonita da terra novamente e Branca de Neve
dessa vez permanecerá morta.” (Tradução nossa)
66
E o coração invejoso teve paz, tão bom que ele pudesse ter paz. (Tradução nossa)
67
Então Branca de Neve ficou um longo, longo tempo no caixão e nunca se decompôs.
(Tradução nossa)
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(2002, p. 59) Branca de Neve não fracassa nesse ponto, é preservada na
morte, como se esperasse por algo realmente efetivo que a ajudasse contra a
rainha.
Entra em cena, enfim, o príncipe. Como nas outras versões, ele é um
personagem sem nome, cuja função principal é a de resgatar a heroína do
conto. Ele representa a salvação de Branca de Neve das garras da morte e da
inveja desmedida de sua mãe/madrasta. Não existe grande mudança entre o
príncipe da versão de 1812 e o de 1819. Os Grimm adicionam apenas um
diálogo entre ele e os sete anões, no qual eles “negociam” o corpo de Branca
de Neve.
Da sprach er zu den Zwergen: „laßt mir den Sarg, ich will euch geben,
was ihr dafür haben wollt.“ Aber die Zwerge antworteten: „wir geben
ihn nicht um alles Gold in der Welt.“ Da sprach er: „so schenkt mir ihn,
denn ich kann nicht leben, ohne Sneewittchen zu sehen, ich will es
ehren und hochhalten, wie mein Liebstes.“ Wie er so sprach,
empfanden die guten Zwerglein Mitleiden mit ihm und gaben ihm den
68
Sarg. (1819, P. 272-73)

O príncipe “apaixona-se” instantaneamente pelo cadáver da menina e
logo julga impossível viver sem apreciar sua beleza. Nas duas versões, ele tem
duas das três relações problemáticas com a morte que identifiquei no conto, a
não-aceitação e a necrofilia. Ariès (2012) categoriza várias atitudes diante da
morte, sendo uma delas a “morte domada”. Nela, ele expõe que até pelo
menos o século XVIII, a sociedade ocidental tinha certa familiaridade com a
morte. Ela era algo esperado, mas para alguém moribundo, que já tinha vivido
e se preparado para o momento, e não para uma menina tão jovem. Daqui
podemos concluir a não-aceitação da morte do outro, por parte do príncipe e
dos anões. Sobre a necrofilia, Ariès também traz uma interpretação bastante
coerente de outra mudança da relação com a morte, que se deu a partir do
século XVI:

68

Então ele falou para os anões, “Deixe-me ficar com o caixão, ei darei a vocês o que
quiserem por ele.” Mas os anões responderam, "Não negociaremos ele nem por todo ouro do
mundo.” Então ele falou, “Deixe-me ficar com ele como um presente, pois eu não posso viver
sem ver Branca de Neve. Eu vou honrá-la e premiá-la como minha posse mais preciosa."
Como ele falou dessa maneira, os anões bondosos se apiedaram dele e deram-lhe o caixão.
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Vemos os temas da morte carregarem-se de um sentido erótico. [...]
Do século XVI ao século XVIII, cenas ou motivos inumeráveis, na arte
e na literatura, associam a morte ao amor. Tânatos a Eros – temas
erótico-macabros ou temas simplesmente mórbidos, que
testemunharam uma extrema complacência com os espetáculos da
morte, do sofrimento, dos suplícios. [...] Como o ato sexual, a morte é,
a partir de então, cada vez mais acentuadamente considerada como
uma transgressão que arrebata o homem de sua vida quotidiana [...].”
(2002, p.67, grifo nosso)

Essa associação da morte com o amor é uma característica marcante do
movimento literário contemporâneo aos Grimm, ou seja, o Romantismo. A
relação impossível do príncipe com sua donzela morta poderia facilmente fazer
parte da obra de algum poeta romântico. Não importa se a menina está morta,
o Príncipe a leva com ele para o seu reino, por não conseguir passar um único
dia sem apreciar a sua beleza. Elisabeth Bronfen, em Over her dead body:
Death, femininity and aestethic (1992), compreende o corpo feminino morto
como uma fonte de inspiração para o poeta. A erotização desse corpo para ela
seria um problema, pois levaria à compreensão da mulher como uma figura
inerte e sem voz, cujo único objetivo de existência é a apreciação. É possível
concordar somente quando não se considera a questão histórica da visão da
mulher na sociedade. Para a época, quanto mais submissa e consciente de
seu lugar, mais exemplar era essa mulher.
A terceira relação problemática com a morte no conto é a violação do
corpo. Ela está presente apenas na versão de 1812, na qual fica claro que
apenas os anões e o príncipe sentem-se a vontade com a bela menina morta.
Nessa versão, o príncipe chega a levar o caixão de vidro para o castelo e lá
ordena que os servos a deixem sempre ao seu alcance, do contrário ele não
conseguiria nem mesmo se alimentar. Cansados de carregar a menina morta
de um lado para o outro, um deles bate nas costas dela, ato que acaba tirandolhe a maçã da garganta e ressuscitando-a. A violação do corpo, apesar de ser
prática condenável pelo cristianismo, nesse caso foi providencial, pois trouxe
Branca de Neve de volta à vida. Na versão de 1819, Branca de Neve acorda
acidentalmente, quando um servo, após tropeçar em um galho, derruba o
caixão de vidro, fazendo com que a maçã saia da garganta da menina. Dessa
forma, os Grimm cortaram também a relação doentia que o Príncipe estabelece
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com a defunta. O Príncipe já leva para o castelo a menina viva e se casa com
ela logo depois.
A punição da rainha é um ponto interessante nesse conto. Dentre os
contos analisados, há somente duas ocasiões em que vemos o fim da
antagonista: em “A Jovem Escrava”, quando a baronesa é enviada de volta
para a casa dos pais; e em “Árvore-Dourada e Árvore-Prateada”, quando a
rainha/mãe acaba tomando o veneno do copo que ela havia preparado para a
filha. Nas duas versões publicadas pelos Grimm, a rainha toma conhecimento
de que há uma jovem rainha mais bela no reino, após ser convidada para um
casamento real. Mais uma vez, tomada pelo medo e pela inveja, decide ir à
festa de seu casamento e eliminá-la. Ela não faz ideia de que se trata de
Branca de Neve. Há somente uma diferença entre as duas versões, sendo que
a de 1812 refere-se à “gottlose Mutter”, mãe sem deus, e a de 1819 “gottlose
Stiefmutter”, madrasta sem deus.
A rainha é punida aqui com requintes de crueldade. Não se sabe quem
ordena a punição, pois os Grimm não utilizam um pronome pessoal explícito ou
uma referência. Colocam um par de sapatos de ferro em brasa e obrigam a
rainha a usá-lo e dançar com ele até a morte.

Aber es standen schon eiserne Pantoffeln über Kohlenfeuer, und wie
sie glühten, wurden sie hereingebracht und sie mußte die feuerrothen
Schuhe anziehen und darin tanzen, daß ihr die Füße jämmerlich
verbrannt wurden, und ehr durfte sie nicht aufhören, als bis sie sich zu
69
todt getanzt hatte. (1819, p. 273-74, grifo nosso)

Se ela não demonstra comportamentos cristãos e se recusa a
reconhecer os seus erros e se arrepender deve ser punida. Em uma sociedade
que ainda transformava a pena de morte e a própria morte em espetáculo, a
punição de alguém que infringia as leis do cristianismo não era algo anormal e
‘horrível’. Os pontos que poderiam gerar controvérsias foram tirados, mas a
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Mas os sapatos de ferro já haviam sido colocados no fogo e eles foram trazidos com pinças
e colocados diante dela. Então ela foi forçada a calçar os sapatos em brasa e dançar até cair
morta. (Tradução nossa)
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punição permaneceu a mesma, pois a ideia de que os pecadores devem ser
punidos era natural.
O conto não termina com uma frase de “moral da história”, como em
Basile, mas a lição que se tira após a leitura do conto é que a inveja não é um
sentimento cristão e, portanto, só causa destruição. Outra lição possível é a de
que a curiosidade mata, mas a bondade salva e é capaz de operar milagres.

3.6 Símbolos e Arquétipos: a questão da permanência

Já foi definido, nos capítulos anteriores, o gênero conto de fadas
literário, bem como sua estrutura e a importância da movência dos textos para
atribuir-lhe uma riqueza interpretativa e sua permanência através dos tempos.
A minha questão nesse tópico é como identificamos, em “Branca de Neve”,
essa estrutura narrativa, a possibilidade de diálogo entre várias interpretações,
e como os símbolos agem na narrativa. Analisarei aqui quatro elementos
recorrentes nos contos (o número sete, os artefatos causadores da morte, o
caixão transparente, a beleza e a vaidade), buscando compreender como eles
agem como elementos simbólicos através de seu significado interno à narrativa
e o significado externo, ou seja, para aqueles que leem/ouvem o conto. A
necessidade de analisar especificamente o significado desses símbolos parte
da compreensão geral que pretendo fazer aqui, de que os símbolos auxiliaram
na permanência e também na ressignificação dos textos ao longo da história.
“Quanto mais detalhadamente se estuda a história do simbolismo e do seu
papel na vida das diferentes culturas, mais nos damos conta de que há
também um sentido de recriação nesses símbolos.” (HENDERSON, 1993, P.
109)
Para a análise são trazidos conceitos de psicologia de Carl Jung,
bastante utilizados quando se trata de análise arquetípica e simbólica de
contos de fadas. Além disso, a obra de Jack Zipes já mencionada
anteriormente, Why Fairy Tales Stick (2006), traz algumas ideias interessantes
acerca das causas que contribuem para a permanência do conto de fadas na
sociedade ocidental.
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Zipes defende que os contos de fadas funcionam de maneira memética,
seguindo a teoria do biólogo evolucionista Richard Dawkins. Em linhas gerais,
essa teoria diz que a evolução e permanência das espécies é possível através
da auto-replicação de memes que são produtos desse processo e ao mesmo
tempo responsáveis pela replicação e permanência das espécies, que vai
muito além da parte biológica já defendida por Charles Darwin, e traz o aspecto
cultural como um grande protagonista no processo de permanência. A teoria já
foi utilizada em vários campos do saber para explicar as permanências e
adaptações de ideias e objetos. Segundo o próprio Zipes, a teoria memética
“generally mantains that a meme is an informational pattern contained in a
human brain (or in artifacts such as books or pictures) and stored in its memory,
capable of being copied to another individual’s brain that will store and replicate
it.70” (2011, p.4)
A teoria memética de Dawkins se aplicaria bem ao caso dos contos de
fadas, segundo Zipes, considerando que eles se replicaram de tal forma a
cruzar fronteiras geográficas e culturais para garantir sua sobrevivência. A
estrutura básica narrativa dos contos de fadas, bem como alguns de seus
enredos, permaneceu e sobreviveu até mesmo a mudança de suporte, a saber,
o cinema e a televisão71. Zipes elenca uma série de fatores responsáveis pela
permanência dos contos de fadas, mas não trata de como a questão simbólica
possa ter contribuído para esse processo de consolidação dos contos de fadas.
Em relação aos arquétipos, uma vez que Jung fez uso dos contos de
fadas em seu trabalho, conectando-os também com projeções oníricas de seus
pacientes, o trabalho dele é bastante utilizado enquanto base teórica para
análise simbólica e arquetípica dos contos. Segundo Jung:
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Em geral mantém que um meme é um padrão informacional contido em um cérebro humano
(ou em artefatos como livros e pinturas) e armazenado na memória, capaz de ser copiado para
o cérebro de outro indivíduo que vai armazenar e replicar.(Tradução nossa)
71
No entanto, a mudança de suporte pode ser compreendida como uma forma de utilizar a
estrutura dos contos de fadas para chamar a atenção dos possíveis espectadores,
provavelmente já acostumados com esse tipo de narrativa. Sabe-se que o cinema levou pelo
menos uma década para ser visto como uma possibilidade de entretenimento e mais duas
décadas para se transformar no ícone da cultura de massa. Suas histórias, e principalmente
sua forma de contá-las em determinados gêneros cinematográficos, acabaram por ser uma
tradução do escrito para o visual (e audiovisual, após o fim da década de 1920).
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O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se
de um inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à
experiência pessoal, não sendo portanto uma aquisição pessoal.
Enquanto o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de
conteúdos que já foram conscientes e no entanto desapareceram da
consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do
inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e portanto não
foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência apenas à
hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua
maior parte de complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é
constituído essencialmente de arquétipos.
O conceito de arquétipo, que constitui um correlato indispensável da
idéia do inconsciente coletivo, indica a existência de determinadas
formas na psique, que estão presentes em todo tempo e em todo lugar.
A pesquisa mitológica denomina-as "motivos" ou "temas". (2013, p.51,
grifo nosso)

A teoria memética defendida por Zipes e a compreensão do que são
arquétipos dialogam nesse sentido. A possibilidade de os arquétipos serem
algo inerente ao ser humano e passados biologicamente tem sentido até certo
ponto, se considerado que todos os humanos nascem com determinadas
estruturas cerebrais semelhantes, que podem ser desenvolvidas ao longo da
vida. O que muda é somente a experiência individual, por exemplo, um conto
de fadas repleto de referências climáticas como “Branca de Neve” não poderia
vir de um local que não tem neve, embora toda a questão envolvendo a
mãe/madrasta e a menina possa ser compreendida por pessoas de locais
totalmente diferentes. Os arquétipos são a expressão coletiva do inconsciente.
Por isso, Jung e seus seguidores dedicaram-se a entender as manifestações
arquetípicas na mitologia e, mais tarde, também em contos de fadas. “Nos
mitos e contos de fada, como no sonho, a alma fala de si mesma e os
arquétipos se revelam em sua combinação natural como ‘formação,
transformação, eterna recriação do sentido eterno’.” (JUNG, 2013, P. 218)
Assim, nos sonhos, os arquétipos manifestam de maneira individual o que está
no inconsciente coletivo.
Arquétipos no sentido literário são, nas palavras de Meletínski,
“esquemas primordiais de imagens e de temas, que constituem um certo fundo
emissor da linguagem literária, entendida no sentido mais amplo.” (1998, p.33)
É possível identificar nos contos aqui analisados arquétipos como o da criança,
donzela em perigo, a grande-mãe em seus aspectos positivos e negativos
(torna-se uma feiticeira má, quando negativa). Há ainda o do herói, mas em
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evidência menor, pois este só exerce algum significado para salvar a donzela
em perigo. Os anões e as fadas servem como seres que auxiliam a criança
e/ou a donzela em sua jornada.
Em todos os contos analisados, exceto em “Árvore-dourada, Árvoreprateada”, a protagonista inicia a história como uma criança. Árvore-dourada se
encontra em idade para casar, mas sua ingenuidade a coloca em posição
vulnerável, como uma criança. A criança é, em geral, desejada, como Branca
de Neve, ou necessária, como Árvore-dourada, por ser da realeza e seus pais
terem a obrigação de gerar herdeiros. Nos outros casos, é fruto de um
casamento, instituição sagrada no cristianismo, que também tem a função de
gerar filhos. Lisa é um caso à parte, pois apesar de ser um inesperado
resultado de uma pétala de rosa, Cilla passa a amá-la e se desespera com sua
morte. “Este novo nascimento (...) é o fruto mais precioso e prenhe de futuro da
própria natureza originária; significa em última análise um estágio mais
avançado da auto-realização.” (JUNG, 2013, p. 166) Com Branca de Neve, sua
mãe cumpriu através dela, parte de seu próprio complexo materno, mas
passou a não preencher os atributos do arquétipo ao não saber lidar com o
desenvolvimento da filha. No caso das madrastas, elas não estariam imbuídas
dos aspectos positivos do arquétipo. São “o obscuro, o abissal, (...) o
devorador, sedutor e venenoso.” (JUNG, 2013, p. 86) Para sobreviver a
destruição que a figura materna quer lhe causar, a criança necessita fugir.
Assim, para Jung, a criança passa a:

Significa[r] algo que se desenvolve rumo à autonomia. Ela não pode
tornar-se sem desligar-se da origem: o abandono é pois uma condição
necessária, não apenas um fenômeno secundário. O conflito não é
superado portanto pelo fato de a consciência ficar presa aos opostos;
por este motivo, necessita um símbolo que lhe mostre a exigência do
desligamento da origem. (2013, p.166)

A criança sai sozinha em busca da sobrevivência e, por ser ingênua,
necessita de um guia. Aqui entram as figuras que se identificam com o
arquétipo do velho sábio. Os anões, os ladrões e as fadas representam papéis
relacionados a esse arquétipo. No caso de Lisa e de Árvore-dourada, a ajuda
se configura de uma maneira diferente. A primeira não deixa a casa do Barão
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de Serva Scura até ter sua identidade real descoberta. A boneca serve como
elemento de salvação, já que a impede de cometer suicídio. Ela, assim como
Árvore-dourada, é enviada para longe da presença de sua opressora. Serva
Scura não age enquanto conselheiro de Lisa, assim como o pai de Árvoredourada ou o príncipe, seu esposo. Eles somente as mantêm longe daquelas
que ameaçam suas vidas, sem necessariamente ensinar uma lição ou exigir
nada em troca. No caso dos anões, ladrões e fadas, em especial os dois
primeiros, eles oferecem proteção, desde que a menina também os ajude e
que ela siga suas exigências, como a de não abrir a porta para estranhos, ou
não deixar o perigo entrar. A criança acaba por descumprir e paga alto pela
desobediência, ao sofrer com as tentativas de assassinato da antagonista.
A mesma protagonista tem dois lados arquetípicos. A donzela em perigo
necessita ser salva, pois não é capaz de fazê-lo sozinha. Ela é salva de todas
as mortes sofridas por vários personagens diferentes, mas só pode se
considerar realmente livre da perseguição da antagonista quando se casa, com
exceção de Árvore-dourada, que depois de casada acaba morrendo e é salva
pela segunda esposa de seu marido, por duas vezes. O herói oferece-lhe
oportunidade de se salvar da mãe e de tornar-se esposa e cumpridora de seu
papel dentro do complexo da anima. Seu complexo de filha ideal será tornar-se
diferente da figura materna que lhe causou problemas.
Em relação aos símbolos utilizados nas narrativas, percebe-se a
recorrência do número sete, com exceção de “Árvore-dourada e Árvoreprateada” e “O caixão de cristal”. Lisa morre aos sete anos e é colocada dentro
de sete caixões, Branca de Neve tem sete anos e recorre aos sete anões para
salvá-la, assim como Maria recorre aos sete ladrões. Há também o número
três, no caso de “Branca de Neve”, pois por três vezes a rainha tenta matá-la, e
tem sucesso apenas na terceira. Além do uso da repetição como estratégia de
memorização, há representação desses números como símbolos de inúmeros
aspectos significativos em várias sociedades, desde a antiguidade. O número
sete pode tanto significar sorte e perfeição, por se tratar de um número primo,
como azar. É comum em vários locais no ocidente a ideia de que quebrar um
espelho traz sete anos de azar. Segundo J. E. Cirlot:
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The symbolism of the number seven (as in seven-headed dragons, or a
period of seven years, or the sacrifice of seven youths) always denotes
a relationship with the essential series (namely: the days of the week,
the planetary gods, the planets, and the Vices and Cardinal Sins
72
together with their corresponding Virtues). (2001, p.210)

Sete para os cristãos corresponde ao número da perfeição, pois em
sete dias deus criou o mundo. Sete são os pecados e sete são as virtudes que
vencem esses pecados.
Em relação ao número três, também é possível identificar sua ligação
com aspectos religiosos. Três são as faces de deus: pai, filho e espírito santo.
Cristo e Lázaro permanecem mortos por dois dias e vencem a morte no
terceiro dia. Branca de Neve morreu por três vezes, até que seu renascimento
lhe trouxesse a segurança necessária para vencer sua inimiga. O número três
é recorrente em outros contos de fadas, como por exemplo, “Os três
porquinhos”, “Um olhinho, dois olhinhos, três olhinhos”, entre outros. De acordo
com Ian Stewart: “In German folklore a paper triangle with a cross in each
corner and a prayer in the middle was thought to act as protection against gout,
as well as protecting a cradle from witches.” (2013, p.4) Compreendem-se as
três mortes de Branca de Neve como um caminho para adquirir a total proteção
contra sua mãe/madrasta.
A morte sempre é causada por algum artefato ligado ao dia-a-dia
feminino, e se não ligado a essa vida diária, é relacionado ao papel ativo da
mulher no pecado original. Todos os objetos estão ligados à vaidade feminina.
Apesar de saber que um pente poderia ser letal para Lisa, Cilla continua
penteando seus cabelos, para mantê-la crescendo em beleza e virtude. Branca
de Neve desobedece a ordem dos anões e abre a porta para a vendedora de
pentes, afinal, que mal pode haver em um simples pente bonito? A mesma
Branca de Neve já havia sofrido por sua vaidade, ao deixar a vendedora de
espartilhos entrar e apertar-lhe a roupa até que ela desfalecesse. Ermellina
72

O simbolismo do número sete (como em dragão de sete cabeças, ou um período de sete
anos ou o sacrifício de sete jovens) sempre denota uma relação com a série essencial ( a
saber: os dias da semana, os deuses planetários, os planetas e os vícios e pecados capitais,
junto com suas virtudes correspondentes). (Tradução nossa)
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ignora a estranheza de ver sua costureira na porta do palácio das fadas e a
deixa entrar, apesar de ela mesma lembrar que já havia sido enganada antes.
Maria se deixa enganar pela beleza de um anel. Árvore-prateada utiliza um
objeto muito comum entre as mulheres para matar sua filha, uma agulha. O
mesmo ocorre com o pente, utilizado no cuidado feminino com o cabelo. A
mulher, vítima de sua própria condição, é morta. Em relação ao doce comido
por Ermellina e a maçã de Branca de Neve, há uma relação com o fruto
proibido do Éden, comido por Eva. Ermellina e Branca de Neve, assim como
Eva, foram enganadas por um ser com intenções destrutivas. O fruto proibido,
a maçã e o doce pareciam apetitosos e inofensivos e, unidos ao discurso de
quem os tentava dar para as vítimas, eles se tornaram objetos de desejo para
elas. Ao atribuir a morte aos objetos do dia a dia, ou a uma fruta que já se
tornara símbolo do pecado, os contos trabalham para permanecer no
inconsciente como histórias que poderiam acontecer a qualquer um na
realidade, obviamente retirando as ressureições por magia.
Quanto ao caixão de cristal ou ao aposento que permitia a contemplação
da morte, esses lugares representam a esperança de um retorno, já que as
moças não estariam escondidas no escuro da terra, enterradas e vulneráveis
aos seres que lá habitam. O cristal simboliza a pureza das personagens e a
possibilidade de preservação de sua beleza. Assim como a maçã se tornou o
principal símbolo de “Branca de Neve”, a imagem da menina no caixão de
cristal também acabou se tornando sinônimo desse conto. Lá no caixão, ou nos
aposentos onde fica preservada, a protagonista espera por quem lhe trará de
volta a vida. Jung fala desse processo de renascimento, dividindo-o em
categorias como metempsicose, reencarnação, ressureição e renascimento. A
protagonista retorna a vida após uma, duas ou três mortes. Quando a morte
ocorre mais de uma vez, somente na última ela está pronta para a
recompensa, a saber, o casamento e a derrota de sua inimiga. Ela renasce de
forma encantada, sem uma mãe, já que a sua mãe não conseguiu cumprir seu
papel de grande-mãe, protetora, deixando-a desamparada, ou sua mãe voltouse contra ela a fim de aniquilá-la para que ela não a suplantasse em beleza. O
caixão permitiu que sua beleza fosse contemplada e seu corpo não se
decompusesse para que ela pudesse chegar a uma nova vida.
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Em relação à beleza e a vaidade, elas movimentam toda a narrativa.
Jules Michelet (2003) afirma que havia dois tipos de mulheres que eram
usualmente condenadas à fogueira (ou a qualquer outro tipo de morte cruel
pelo Tribunal da Inquisição): as muito belas e jovens e as velhas sozinhas e
muito feias. A beleza, então, seria um castigo, um carma que colocaria a
mulher que a possuísse em evidência para os homens e para outras mulheres.
Seguindo os preceitos cristãos, a mulher deve se abster de vaidades. A beleza
seria a principal causadora de vaidades. Exceto por Ermellina e Maria, que são
mandadas para longe simplesmente porque suas madrastas são cruéis, é a
beleza da protagonista que consiste na fonte de todos os problemas. A moça é
castigada por ser bela, mas é redimida por ser gentil e doce com todos. Ela
sofre, como se precisasse expurgar o pecado de ser mulher e de ser bela, pois
para o cristianismo a mulher foi responsável por trazer a perdição para a raça
humana e, consequentemente, todas as gerações seguintes devem pagar por
este erro.
A beleza é redimida pelo bom caráter das moças. Em todas as versões,
as protagonistas são preservadas por serem belas e despertarem o interesse
daqueles que viriam a salvá-las. A recompensa pela beleza e pela virtude é o
casamento, que ocorre também em todas as versões. Apesar de o casamento
ser a fonte dos problemas para todas elas, já que elas acabam sofrendo as
consequências da crueldade das esposas de seus pais/reis, mas o casamento
também consiste em uma solução para elas. Basile não explora a relação de
Lisa com o futuro marido, mas deixa claro que depois de ser liberta das
maldades da mulher de seu tio, este assegura-lhe um bom casamento e ela
proporcionando-lhe felicidade até o fim de seus dias.
A antagonista, seja ela mãe, madrasta ou tia postiça da moça,
demonstra o que a beleza pode trazer de mal para uma mulher. Na primeira
versão dos Grimm, a personagem se deixa levar pela inveja e esquece que seu
papel enquanto mãe é de amar a filha. Nas outras versões, a vaidade das
personagens as afasta do ideal de bondade cristã. Curiosamente, não
encontramos a punição às antagonistas em todos os contos. Em Basile, a
baronesa é devolvida. Em Crane, Árvore-prateada morre vítima de seu próprio
veneno. E em Grimm, os sapatos em brasa são a punição para uma

103

mãe/madrasta cruel e convicta de seus atos. Todas cometeram o pecado
capital da vaidade, logo, são punidas.
Os símbolos, interpretados por diferentes culturas desde Basile até as
últimas publicações do século XIX, alcançaram novas ressignificações e ainda
guardam consigo um elevado grau de importância no imaginário das
sociedades de maneira geral. Zipes defende que o ser humano tem uma
propensão natural a guardar e reproduzir certas estruturas narrativas, aquilo
que Jolles denomina de formas simples. Os símbolos fixam essas narrativas,
pois eles sozinhos já possuem um significado cultural (in)consciente
importante. Quando imbuídas de determinados símbolos, as histórias não se
tornam somente narrativas reproduzidas sem nenhum significado maior e
destinadas a se perder no tempo. As histórias mais prováveis de permanecer
por gerações e transcender fronteiras geográficas e culturais são aquelas que
tocam profundamente, por trazerem, acima de tudo, as várias questões
humanas mencionadas ao longo de todo o trabalho.
Nas palavras de Zipes, o conto de fadas representa “basic human
dilemas in tangible metaphorical forms that reflect how dificult it is for us to curb
basic instincts.[...] Fairy tales popularize the conflicts we have as moral
humans.73” (2006, p.131-32) Conflitos esses relacionados às relações sociais,
às obrigações e aos direitos que todos os seres humanos necessitam cumprir
para conseguir sobreviver em sociedade. Os contos de fadas são uma
metáfora de como os seres humanos são vulneráveis aos seus instintos
primitivos de sobrevivência e de como eles podem vencer essa fraqueza
através da perseverança e de valores morais que estão muito acima de
qualquer dogma religioso. Tais valores diferenciam os humanos dos demais
animais. Não cair em selvageria quando a fome assolar e acabar por matar os
filhos para se alimentar deles ou para poupar a pouca comida restante; não
deixar a inveja e o medo de perder um lugar de privilégio dominar e cegar a
ponto de não mais ser possível nutrir o mínimo de empatia por outro ser
humano claramente mais vulnerável. Os contos de fadas trazem ensinamentos

73

Dilemas humanos básicos em formas metafóricas tangíveis que refletem o quanto é difícil
conter nossos instintos primitivos. […] Contos de fadas popularizam os conflitos que nós
humanos temos enquanto animais morais. (Tradução nossa)
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e reflexões que atuam no mais profundo do inconsciente e cumprem o papel
que a literatura tem de humanizar as pessoas (CÂNDIDO, 2004). Mesmo
quando alguns deles não mais retratam ideais de sociedade, por apresentarem
comportamentos não mais aceitos socialmente, retorna-se a eles para
questionar e demonstrar valores novos em detrimento dos antigos. Um
exemplo é o fato de se apontar que o casamento não é mais a única forma de
realização feminina e que existem vários caminhos a seguir. Os contos de
fadas trazem uma mensagem de esperança quando demonstram que é
possível vencer as tentações provocadas pelo instinto básico do ser humano e
que ao final todo o sofrimento pode ser recompensado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Era uma vez um projeto de registro da cultura popular de um espaço que
se queria nação unificada. Esse projeto não compreendeu que a utilização de
narrativas orais – cuja origem era tão impossível de definir quanto o grau de
realidade das histórias – significaria trazer elementos de outras culturas e
outros lugares, significaria produzir, no final, uma obra que causaria sentimento
de identificação para além das fronteiras nacionais. Seus autores não
cogitavam que pouco mais de cem anos após a primeira edição ser publicada,
o cinema – arte que nem sequer existia quando eles estavam vivos – se
transformaria em um dos maiores releitores e recriadores de seus contos. Eles
não imaginavam que outras formas de reprodução de arte seriam, em certo
sentido, mais eficientes que os livros em sua época. O cinema se tornaria o
mais eficiente meio de propagação de seus contos, mas não gratuitamente. Ao
fazê-lo, o cinema retirou algumas características originais e a principal delas foi
a reivindicação de um local/cultura de origem. Em menos de um século,
crianças do mundo inteiro cresceram com essas histórias, sentindo-se
familiares a elas e reproduzindo-as a todo tempo, recontando-as de acordo
com sua própria interpretação.
Assim ocorreu com os contos de fadas, pós-obra de Jacob e Wilhelm
Grimm. Cabe compreendê-los como responsáveis pela consolidação do gênero
enquanto elemento de estudo cultural e enquanto gênero literário que combina
oralidade e escrita. A concepção de cultura que melhor pode definir o que o
conto de fadas acabou se tornando é a de Wolfgang Welsch. Ele define uma
transculturalidade

em

detrimento

dos

conceitos

clássicos

de

cultura,

interculturalidade, multiculturalidade e globalização. Cultura, em seu conceito
clássico, é a expressão de uma sociedade homogênea e consolidada
etnicamente, que possui suas fronteiras culturais bem delimitadas. Esse seria o
conceito inicial identificado com o projeto de nação defendido no século XIX.
Interculturalidade e multiculturalidade são compreendidas em conjunto. Elas
delimitam culturas a espaços geográficos e a etnias, mas abarcando conflitos e
trocas culturais. Welsch afirma que ainda persiste nesse conceito a velha
compreensão de cultura homogênea. A transculturalidade, por outro lado,
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demonstra que as culturas atingiram um estado de interconexão, de tal forma
que se torna mais importante a identificação de um indivíduo com outro que
compartilhe de suas ideias e interesses, do que a própria necessidade de
pertencer a uma nação. Diferentemente da globalização, que tenta padronizar
todos em uma cultura de massa idêntica, a transculturalidade abrange
particularidades.

The concept of transculturality goes beyond these seemingly hard
alternatives [whether globalization or particularization]. It is able to
cover both global and local, universalistic and particularistic aspects,
and it does so quite naturally, from the logic of transcultural processes
themselves. The globalizing tendencies as well as the desire for
specifity and particularity can be fulfilled within transculturality.
Transcultural identities comprehend a cosmopolitan side, but also a
74
side of local affiliation. (WELSCH, 1997, p. 6)

Nessa ideia, os contos de fadas se encaixariam no meio desse desejo
entre globalização e particularização. Primeiro, por ter se tornado também um
produto da cultura de massa, comercializado em diversos formatos
padronizados. Segundo, por sua essência ainda evocar costumes e valores
antigos, deslocados no tempo e no espaço. Embora tais valores não existam
mais (ou talvez nunca tenham existido dentro de determinado espaço
geográfico), eles ainda continuam sendo trazidos à tona, mesmo que para o
questionamento e a reflexão sobre o que mudou. Isso só é possível porque os
contos de fadas estão repletos de arquétipos e símbolos ainda ligados ao
inconsciente coletivo, que, como Jung bem apontou em sua obra, O homem e
seus símbolos, estão acima de convicções e experiências individuais, mas
compõem algo que se perpetuou por milênios e se tornou inerente ao ser
humano.
Buscou-se aqui compreender a origem dos contos de fadas e sua
relação com a sociedade, pois lá poderia estar a chave para entender o porquê
74

O conceito de transculturalidade vai além dessas alternativas aparentemente difíceis [se
globalização ou particularização]. Ele é capaz de cobrir ambos os aspectos, local e global,
universalista e particularista, e o faz tão naturalmente, a partir da lógica dos processos
transculturais. As tendências globalizantes, bem como o desejo por especificidade e
particularidade podem ser cumpridas dentro da transculturalidade. Identidades transculturais
compreendem um lado cosmopolita, mas também um lado de filiação local. (Tradução nossa)

107

de eles ainda causarem tanto interesse. De fato, a ligação desses contos com
as narrativas orais populares indicou que, quando passados para a escrita e
lidos pelo público, este já estava familiarizado com alguns motivos e com
alguns pontos da própria estrutura narrativa. O fato de ter encontrado seu
caminho no nascente mercado livreiro e tê-lo trilhado com sucesso, tanto na
Itália, quanto na França, também foi essencial na sua permanência. Do
contrário, seriam apenas mais histórias populares que vão morrendo junto com
as pessoas, sendo engolidas por outros costumes e outras preocupações.
Assim como outros gêneros literários ganharam seu lugar no ambiente
acadêmico e obtiveram reconhecimento de sua importância, o conto de fadas
encontrou seu defensor nos românticos do século XIX. Os Grimm iniciaram
uma revolução ao lidarem com narrativas de raízes orais, e, embora muitos
tenham vindo depois, como Hans Christen Andersen e os outros também
analisados aqui, seus nomes continuam sendo importantes ainda hoje. Não se
fala em origens dos contos de fadas sem lembrar os Irmãos Grimm, embora os
estúdios Disney tenham conseguido maior sucesso na difusão dos mesmos,
muito por causa de seu suporte (o cinema) e de seu poder dentro da indústria
cinematográfica.
Através da análise aqui apresentada de “Branca de Neve e os Sete
Anões”, foi possível perceber as diversas nuances tomadas por diferentes
versões de uma mesma estrutura básica. Lisa, Branca de Neve, Maria,
Ermellina ou Árvore-dourada, todas vítimas de ódio e inveja cegos, todas
salvas por uma instituição muito válida em suas épocas, o casamento. Todas
carregando arquétipos e movendo-se por entre símbolos com a intenção não
consciente de perpetuar suas histórias por gerações. Elas poderiam ter
existido? Sim. Moças vítimas da inveja e ódio de outras ainda existem. E esse
talvez seja o ponto crucial nos contos de fadas. Todas as situações podem se
referir a problemas reais, problemas que muitas vezes seriam perfeitamente
resolvidos com o auxílio da magia. Esta, porém, é somente uma projeção, uma
esperança para dias melhores com problemas resolvidos.
Enquanto pesquisadora estou ciente de que há muitas perspectivas que
poderiam ser exploradas e que não foram detalhados aqui. Trata-se de um
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tema muito rico e inesgotável. Deixo-o em aberto, pois ele toca em pontos que
não são desenvolvidos para não perder seu foco e para não fugir da proposta
de uma dissertação de mestrado. Questões de tradução cultural, de gênero, e
até mesmo a questão da transculturalidade merecem atenção especial, pois
são amplas e ricas em conteúdo para discussão e desenvolvimento de
trabalhos futuros. Acredito que a minha proposta de combinar uma análise
interna do conto de fadas literário com a compreensão de sua formação e
institucionalização enquanto gênero foi cumprida.
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ANEXOS

Tabela 1 – As várias faces de Branca de Neve (continua)

Título em
português

A Jovem
Escrava (1634)

Branca de Neve e
os Sete anões
(1812)

Branca de Neve
e os Sete anões
(1819)

Maria, a
madrasta má e
os sete ladrões
(1870)

O caixão de cristal
(1885)

Nome
Original

La
Schiavottella

Sneewittchen ou
Schneeweißchen

Sneewittchen

The Crystal Casket

Nome da
protagonista
Idade da
protagonista

Lisa

Branca de Neve

Branca de Neve

Maria, die böse
Stiefmutter und
die sieben
Räuber
Maria

Sete anos
quando vítima
da maldição.
Não fica claro
quantos anos
possui ao
terminar a
história.

Sete anos quando
vítima da inveja da
antagonista. Não
fica claro quantos
anos possui ao
terminar a história.

Não
mencionada.

Entre dez e doze
anos no início da
narrativa. Não fica
claro quantos anos
possui ao terminar a
história.

Antagonista

Baronesa,
esposa do tio
de Lisa.

Mãe da
protagonista

Sete anos
quando vítima
da inveja da
antagonista.
Não fica claro
quantos anos
possui ao
terminar a
história.
Madrasta da
protagonista

Madrasta da
protagonista

Madrasta da
protagonista

Ermellina

ÁrvoreDourada e
ÁrvorePrateada
(1892)
Gold-tree and
Silver-tree
ÁrvoreDourada
Não
mencionada.

ÁrvorePrateada, mãe
da
protagonista.

(continuação)
Mãe da
Protagonista

Cilla, donzela
que concebe
sem ser
casada. Morre
após sua filha
ser vítima da
maldição.
Inexistente.
Seu tio, porém
desempenha o
papel de pai.

Rainha. Sem nome.
Também funciona
como antagonista.

Rainha. Sem
nome. Morre ao
dar a luz.

Não aparece. Já
morta por
razões
desconhecidas.

Não aparece. Já
morta por razões
desconhecidas.

ÁrvorePrateada.
Também
funciona como
antagonista.

Subentendido.

Presente
apenas no ato
de seu segundo
casamento.

Presente e
atuante no
sumiço da
menina.

Presente e não
atuante no sumiço
da menina.

Esposo da
protagonista

Mencionado.

Desempenha o
papel de salvá-la.

Uma maldição
de uma fada,
cumprida
através de um
pente.
O pente
mágico é
retirado de sua
cabeça pela
antagonista.

Um espartilho.
Um pente.
Uma maçã.

Desempenha o
papel de salvála.
Um anel.

Desempenha o
papel de salvá-la.

Causa(s)
da(s) morte(s)
da
protagonista

Desempenha o
papel de salvála.
Um espartilho.
Um pente.
Uma maçã.

Presente e
atuante na
separação
entre mãe e
filha.
Desempenha
o papel de
salvá-la.
Uma agulha
envenenada.

O espartilho é
cortado pelos
anões.
O pente mágico é
retirado de sua
cabeça por um
anão.
A maçã sai de sua
garganta depois

O espartilho é
cortado pelos
anões.
O pente mágico
é retirado de
sua cabeça por
um anão.
A maçã sai de
sua garganta

O anel é retirado A fada faz um
pela mãe do rei. encantamento e a
ressuscita.
As servas do rei
retiram o vestido
mágico.

Pai da
protagonista

Retorno da
protagonista
à vida

Doce.
Um vestido mágico.

A segunda
esposa do
príncipe retira
a agulha de
seu dedo.

Personagens
que
representam
ajuda
Narrador

Uma boneca
falante e o
barão de Serva
Scura.
Narrador
inicialmente
interativo, mas
distante e em
terceira pessoa
após a
introdução ao
tema.

(Fim da Tabela 1)

que um servo do
príncipe lhe desfere
uma bofetada.

depois que um
servo do
príncipe tropeça
e ela cai do
caixão.

Os sete anões.

Os sete anões.

Os sete ladrões.

Fadas e a águia
falante.

A segunda
esposa e o
príncipe.

Narrador em
terceira pessoa.

Narrador em
terceira pessoa.

Narrador em
terceira pessoa.

Narrador em
terceira pessoa,
mas interativo com
seu leitor/ouvinte.
Ele emite opiniões
sobre
comportamentos e
acontecimentos.

Narrador em
terceira
pessoa.

