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RESUMO 

 

 

A escritora Marina Colasanti destaca-se na literatura brasileira com a escrita de 

poemas, contos e crítica feminista, sendo também autora de uma vasta produção 

literária destinada ao público infanto-juvenil. Nessa produção, os contos de fadas 

ganham relevo, especialmente aqueles que apresentam personagens femininas. 

Nesses contos, a autora estabelece relações profundas com os contos tradicionais, 

porém apresenta novas perspectivas, principalmente no que concerne a estereótipos 

tidos como “tipicamente” femininos. Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo 

analisar o modo como a autora constrói suas personagens femininas no que diz 

respeito a criação de suas identidades ao logo da escrita de contos de fadas. Assim, 

selecionamos um corpus com seis contos de três obras diferentes e de períodos 

distintos que somam quase quarenta anos de produção Colasantiana. Nossa 

metodologia de pesquisa consiste na discussão de algumas teorias do conto e de sua 

estrutuara e, principalmente, das teorias de gênero, autoria feminina, crítica feminista. 

Desse modo, realizamos uma leitura analítica e empenhadamente feminista dos 

contos de fadas selecionados, que busca evidenciar as múltiplas identidades 

femininas na obra de Marina Colasanti.Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Para 

tanto, sobre a teoria do conto maravilhoso pautamo-nos em Estés (1994), Corso e 

Corso (2006) e Bettelheim (2014) como referencial teórico. Da crítica feminista, 

Beauvoir (1949), Friedan (1971), Hooks (1984;2000) e Pinto (2003), Zolin (2009) e 

Showalter (1994) formam as principais bases teóricas para compreender os diferentes 

feminismos existentes e o estabelecimento da crítica feminista na literatura. Sobre a 

questão da identidade tomamos como base os estudos e pesquisas de Bauman 

(2005), Zinani (2006) e Hall (2011). Utilizamos ainda Chevalier e Gheerbrant (2007) 

na compreensão de símbolos presentes nos contos de fadas. As análises dos textos, 

apontam para uma diversidade de identidades femininas presentes na obra de Marina 

Colasanti. Essas mulheres estão em processo de construção de suas identidades e 

procuram seu lugar no mundo, mesmo que para isso tenham de desafiar as bases do 

patriarcado. Os destinos delas, nas narrativas, são os mais diversos possíveis, mas, 

ao final, deixam a mensagem que é preciso ter coragem para assumir o controle de 

suas próprias vidas apesar do desconhecido que toma forma diante delas. 

 

Palavras-chave: Contos de fadas. Feminismos. Identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
  

 

ABSTRACT 

 

 

Abstract 

 

The writer Marina Colasanti stands out in Brazilian literature with the writing of poems, 

short stories and feminist critique, and is also the author of a vast literary production 

intended for children and youth.  In this production, the fairy tales gain relevance, 

especially those that present feminine characters. In these short stories, the author 

establishes deep relationships with traditional tales, but presents new perspectives, 

especially regarding stereotypes considered as "typically" feminine. Thus, the present 

work aims to analyze the way the author constructs her female characters in regards 

to the creation of the identities of these characters throughout  the writing of fairy tales. 

Therefore, we selected a corpus with six stories from three different works and from 

distinct periods that amount to almost forty years of Colasantian production. Our 

research methodology consists in the discussion of some theories of the short story 

and its structure and, mainly, in the theories of gender, feminine authorship, feminist 

critique. Thus, we perform an analytical and worked actively on feminine reading of the 

selected fairy tales that seeks to evidence the multiple feminine identities in the work 

of Marina Colasanti. It is a qualitative research. For that, on the theory of the wonder 

tales we based in Estés (1994), Corso and Corso (2006), Bettelheim (2014) as 

theoretical reference. From feminist critique, Beauvoir (1949), Friedan (1971), Hooks 

(1984, 2000) and Pinto (2003), Zolin (2009) and Showalter (1994) form the main 

theoretical bases for understanding the different feminisms and establishing Feminist 

criticism in literature. On the question of identity, we take as base the studies and 

researches of Bauman (2005), Zinani (2006) and Hall (2011). We also used Chevalier 

and Gheerbrant (2007) in the understanding of symbols present in fairy tales. The 

analyses of the texts point to a diversity of feminine identities present in the work of 

Marina Colasanti. These women are in the process of constructing their identities and 

seeking their place in the world, even if they have to challenge the foundations of 

patriarchy. Their destinies in the narratives are as diverse as possible, but in the end, 

they leave the message that despite the unknown that takes shape in front of them, 

one must have the courage to take control of their own lives. 

 

Keywords: Fairy Tales. Feminisms. Identity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A literatura infanto-juvenil tem recebido, recentemente, um olhar mais atento 

por parte da crítica literária, o que reflete no crescente aumento de eventos dedicados 

a ela e maior evidência de estudos e pesquisas realizadas dentro das universidades. 

Porém, ainda sofre uma espécie de marginalização. Isso se dá por colocar no público, 

no caso das crianças, uma inferioridade intelectual, desvalorizando o potencial do 

texto a ela dedicado como produto estético. Mas é preciso que estejamos cientes que 

isso em nada diminui o texto literário. A literatura pode ser direcionada para crianças, 

mas isso não a inferioriza, pois, antes de tudo, a literatura infantil é literatura e também 

possui os mesmos aspectos no que diz respeito à natureza do texto literário. 

 No cenário atual da literatura para o público jovem brasileiro, Marina Colasanti 

é uma das autoras que mais se destaca, devido ao aspecto múltiplo de sua obra. 

Escreve poesias, contos, crônicas, novelas, ensaios atingindo, assim, o público 

infanto-juvenil e adulto. Assumidamente feminista, é autora de obras a respeito da 

condição e autoria feminina. Observa-se nessa produção literária a constante 

ocorrência de personagens femininas marcantes ao longo de sua obra. 

 A posição que a mulher ocupa no Brasil, desde o período colonial, tem se 

mostrado de inferioridade em relação ao sexo oposto, o que se reflete não somente 

nas diversas esferas sociais como também nas condições de trabalho, na sua 

remuneração, estendendo-se ao preconceito em relação ao corpo e à sexualidade. 

Nesse sentido, o feminismo, ou seja, o movimento que se posiciona 

politicamente contra essas condições, tem ocupado um lugar de luta contra essas 

desigualdades no Brasil desde a década de 1970. Tal doutrina busca dar respostas 

contra o patriarcalismo, uma ideologia em que os homens possuem controle e 

supremacia das formas com as quais a sociedade se relaciona.  

A luta da mulher brasileira é espelhada em outras tantas lutas que ocorreram 

ao redor do mundo, que independentemente do lugar de fala tinham como principal 

objetivo a equidade de direitos. O feminismo, dessa forma, tenta ocupar um lugar 

humanístico. Não se trata de, ao responder ao patriarcado, tentar ocupar o lugar dele, 

gerando, então, outras formas de opressão, mas sim de buscar um caminho que nos 

leve ao reconhecimento dessa igualdade. 

Assim, percebemos que os contos de fadas são também um espaço em que 

convicções feministas ganham destaque. Diferentemente do que ocorre nas versões 
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clássicas como as de Perrault (2012) e Grimm (2005), por exemplo, as mulheres por 

Colasanti representadas não reproduzem comportamentos de uma sociedade 

patriarcal, na verdade, elas trazem aspectos de uma nova identidade feminina que 

está em constante transição. 

 Essa visão diferenciada percebe a mulher muito além de determinações 

previamente existentes. A literatura de contos de fadas, desse modo, que tem como 

parte de seu público jovens leitores ainda em formação, sobretudo de suas 

personalidades, contribui para a quebra de paradigmas em relação à mulher e abre 

discussões para as múltiplas facetas do ser feminino na literatura e como sujeito 

social, historicamente constituído.  

 Colasanti tem recebido um olhar atento por parte dos estudiosos de literatura 

sob diferentes vieses, inclusive sob a perspectiva de gênero. Na academia, o número 

de trabalhos sobre a autora tem crescido, consolidando-a no cenário da literatura 

brasileira. Entre os recentes trabalhos, podemos destacar Monteiro (2009), que busca 

identificar como a história social se reflete na história literária, voltando-se para uma 

análise a partir dos ensaios jornalísticos e contos direcionados para o público adulto 

publicados no início da década de 1980. 

 Dodo (2010) analisa os contos de fadas numa tentativa de relacioná-los com 

os clássicos, comparando as personagens femininas presentes nesses textos. A 

autora considera que Colasanti, ao criar personagens femininas nos contos de fadas 

modernos, não diminui as versões anteriores; na verdade, o que faz é encontrar um 

novo significado para essas histórias, contribuindo, assim, para a permanência do 

gênero na contemporaneidade.   

Paulino (2014) compara os contos de fadas de Colasanti aos de Ângela Carte, 

investigando os mecanismos de representação feminina nas duas autoras. Nessa 

pesquisa, sugere que o comportamento feminino nos contos de fadas de Colasanti se 

opõe ao papel feminino nos contos clássicos, sendo críticos ao sexismo, revelando 

profundos desejos de liberdade.  

Os trabalhos acadêmicos citados analisam personagens femininas na obra de 

Colasanti e as comparam com as versões tradicionais. Entretanto, observa-se a 

necessidade de um estudo a respeito do trajeto percorrido por essas personagens ao 

longo da obra da autora, ressaltando aspectos que dizem respeito à construção de 

múltiplas identidades femininas, principalmente, na escrita dos contos de fadas. 
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Nesse contexto, surge a problemática norteadora deste trabalho, que é analisar 

as diversas identidades presentes nos contos de fadas de Marina Colasanti ao longo 

de sua produção literária. Essas identidades femininas representadas em diferentes 

períodos – final da década de 1970, final da década de 1990 e em 2015 – mantêm-se 

as mesmas ou as personagens encontram outros caminhos diante dos desafios 

contemporâneos do ser feminino? O papel da mulher ao longo desses períodos teve 

significativas mudanças? Teriam as personagens também se modificado 

profundamente no que diz respeito às suas identidades? 

Por esse motivo, escolhemos por fazer uma análise em ordem cronológica dos 

contos, respeitando assim as datas em que as obras estudadas foram publicadas com 

o intuito de traçar uma linha temporal dessas personagens no que concerne à 

condição feminina. Analisados os aspectos da identidade feminina em cada conto, 

podemos, em seguida, direcionar para um cruzamento dessas mulheres 

representadas.  

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo analisar as diversas 

representações da identidade feminina presentes nos contos de fadas de Marina 

Colasanti. Assim, buscamos identificar possíveis aspectos feministas refletidos nas 

personagens e o percurso dessas identidades ao longo da produção de contos de 

fadas da autora.  

Para tanto, esta pesquisa baseia-se em aspectos estruturais do conto, a partir 

de Batella (1995) e Poe (1999). O conto maravilhoso também se constitui como parte 

da análise, com os estudos do chamado fantástico clássico de Todorov (2010) e a 

relação desses contos com o universo infantil em Pontes (2012).  Ainda sobre o conto, 

é necessário compreender os contos de fadas. Coelho (2003), Bettelheim (2014), 

Estés (1994) e Corso e Corso (2006) caracterizam em seu aspecto tradicional e o 

chamado conto de fadas moderno relacionando-os com as naturezas inconscientes 

do ser humano. 

Dando enfoque à crítica feminista tanto no contexto internacional como no 

brasileiro, Beauvoir (1949), Friedan (1971), Hooks (1984, 2000), Saffioti (2013,) Teles 

(2013) e Pinto (2003) traçam um percurso histórico a respeito da condição feminina 

ao longo da história, destacando que a situação de opressão feminina não está restrita 

a um único espaço e que é fruto de uma construção social.  
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Sobre a identidade, os estudos de Baumam (2005) e Hall (2011) são relevantes 

para analisarmos o processo de sua construção. Sob uma perspectiva de gênero, 

Zinani (2006) analisa a construção da identidade feminina na literatura. 

Traçamos ainda uma leitura dos contos baseada na rica simbologia do gênero. 

Visto que o conto de fadas, muitas vezes, é utilizado como forma de ensinamento, 

muitos dos objetos, elementos, personagens, entre outos, adquirem um caráter 

simbólico, sendo cruciais para uma leitura mais profunda do texto, para o 

entendimento do desenrolar do enredo, motivo pelo qual recorremos ao dicionário de 

Chevalier e Gheerbrant (2007). 

 Por se tratar de uma investigação em obras literárias, busca-se neste trabalho 

realizar uma pesquisa qualitativa. Esse tipo de estudo favorece os trabalhos na área 

das ciências humanas, uma vez que permite relacionar, explicar fenômenos da 

dinâmica social, neste caso, tendo como base a análise literária e a crítica feminista. 

Trata-se, assim, de um estudo exploratório.  

Para alcançar os objetivos estabelecidos, o corpus deste trabalho é composto 

por três obras de Marina Colasanti: Uma ideia toda azul, publicada em 1979, Entre a 

espada e a rosa, de 1992, e Quando a primavera chegar, lançada em 2015. A primeira 

obra citada é a de estreia da autora no gênero maravilhoso e já apresenta mulheres 

com personalidades fortes, que estão em busca de encontrar seu lugar no mundo, 

fugindo, principalmente, dos estereótipos femininos existentes na época, em sua 

maioria ligados à fragilidade, maternidade, relacionamento com o sexo oposto, etc.  

Desse modo, dos dez contos presentes em Uma ideia toda azul (2006) foram 

selecionados dois: “Sete anos e mais sete” e “Além do bastidor”. A escolha foi baseada 

na presença de personagens femininas, uma vez que nem todos os contos as têm 

como protagonistas.  

Na segunda obra que compõe esse corpus Colasanti reafirma o encontro com 

o sobrenatural, com o mundo encantado das fadas, estabelecendo ligações com os 

contos tradicionais. Assim, selecionamos os contos “Entre a espada e a rosa” e “Uma 

voz entre os arbustos”.  Em ambas as histórias, temos a presença de personagens 

femininas fortes e que estão em busca de um caminho que as levem à felicidade, à 

realização no amor e para isso precisam romper com imposições masculinas. 

Da obra Mais de 100 histórias maravilhosas (2015) selecionamos os contos “Na 

palma da mão” e “De nome Filhote”. Nessas histórias as personagens demonstram 

ter um posicionamento que faz com elas sejam as únicas responsáveis pelos seus 
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destinos, ou seja, cabe unicamente às personagens escolherem os caminhos pelos 

quais desejam enveredar na busca de suas identidades. 

 A nova perspectiva dos contos de fadas apresentada por Colasanti aponta um 

novo modelo de literatura infanto-juvenil brasileira em que os autores se desvinculam 

de padrões moralizantes e pedagogizantes, rompendo com “valores tradicionais”. 

Esse formato sugere um novo prisma para o trabalho com a formação de leitores, 

principalmente jovens, contribuindo para a formação do sujeito e a quebra de 

estereótipos, principalmente, no que diz respeito à representação feminina, aos papéis 

vivenciados por cada um dos sexos. 

 É nesse lugar, o lugar da relação do texto com a formação de leitores, que 

surge nosso interrese na área. Trabalhar com a literatura com os jovens leitores pode 

ser um caminho que nos auxilie na quebra de muitos paradigmas ainda relacionados 

às mulheres em nossa sociedade. Pensar no leitor em formação e no que está sendo 

oferecido para ele no que concerne a representação feminina faz parte do nosso papel 

como professora da Rede Básica de Ensino no Estado do Ceará.  

           Dessa forma, busca-se, inicialmente, apresentar pressupostos teóricos do 

conto, principalmente no que se refere ao chamado conto fantástico e maravilhoso, 

elencando teóricos e suas concepções sobre o que é um conto. Em seguida, uma 

análise acerca do conto de fadas é necessária, buscando identificar aspectos dos 

contos clássicos e comparando-os com os modernos. Abordamos ainda a relação da 

psicanálise com esse gênero discursivo.  

 Na sequência, voltamos nossas atenções para a condição feminina 

historicamente situada. Para tanto, fazemos uma análise do feminismo em diferentes 

vertentes e momentos com o intuito de compreender as lutas de mulheres e principais 

correntes de pensamento internacionais, bem como suas repercussões no Brasil. 

Além disso, temos como foco a relação do feminismo com a literatura, ou seja, a crítica 

feminista, analisando os objetivos e a atuação dessa vertente de leitura do texto de 

literatura. 

Por último, no capítulo 4, temos como foco a escritora Marina Colasanti e sua 

obra. Analisamos o percurso da escritora, os aspectos de sua produção literária, a 

relação de Colasanti com a literatura que produz e focamos, principalmente, na 

análise dos seis contos selecionados. 

Nesse sentido, optamos por construir nossa análise em partes. Inicialmente, 

nos debruçamos sobre cada conto individualmente. O foco maior nesse momento foi 
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na compreensão do enredo, na apresentação das personagens e, principalmente, nos 

desdobramentos com as simbologias presentes em cada um deles. Na sequência, 

realizamos um cruzamento entre as personagens femininas analisadas. O ponto 

principal dessa etapa é construir ligações entre as personagens internamente na obra 

de Colasanti, observando como essa representação se manteve ou se alterou nos 

últimos quarenta anos. Outro aspecto importante é a relação dessas personagens 

com a própria condição social da mulher e nas inúmeras mudanças proporcionadas, 

sobretudo, pelo movimento feminista. Assim, embora cientes de que as circunstâncias 

do ano de publicação de uma obra nem sempre representa o seu contexto interno, 

buscamos percorrer um caminho que elenca possíveis semelhanças entre esses 

contextos.  

As discussões aqui apresentadas, longe de encerrar os debates das obras que 

analisam este tema, preocupam-se mais em ser uma possibilidade de leitura da 

identidade feminina nos contos de fadas entre muitas outras possíveis, e esperam 

poder contribuir para as demais pesquisas da área.  
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2 CONTANDO SOBRE OS CONTOS DE FADAS 

 

Os seres humanos precisam narrar. Não para se 
distrair, não como uma forma lúdica de 
relacionamento, mas para alimentar e estruturar o 
espírito, assim como a comida alimenta e estrutura 
o corpo. 

Marina Colasanti 

 

 A narração de histórias, desde tempos primevos1, faz parte da natureza 

humana. O ser humano alimenta-se de histórias que são contadas e repassadas de 

geração a geração. 

 O conto em seu princípio, nas comunidades orais, usava apenas a oralidade 

como instrumento para perpetuar suas histórias. Nesse período, o conto apresenta 

como característica a interação. Homens, mulheres e crianças, de acordo com Maria 

(2004), provavelmente sentavam-se ao redor de fogueiras para ouvirem as primeiras 

narrativas. Essas histórias eram utilizadas para passar o tempo e serviam também 

como meio para o repasse de valores e ensinamentos necessários.  O conto, assim, 

servia também como instrumento de formação de moralidade. Os povos antigos 

utilizavam-se de histórias para repassar ensinamentos que deveriam ser levados para 

as gerações futuras.   

 Nesse momento longícuo da vida humana, em que as narrativas usavam 

apenas a oralidade, as histórias eram muito líquidas, mutáveis, e cada vez que eram 

contadas, o seu narrador transformava-se também em seu criador. A partir dessa 

constante variação, surge um ditado extremamente conhecido: “Quem conta um 

conto, aumenta um ponto”. Esse dito popular reflete bem a variação existente na 

narrativa oral, que permite que a mesma história se transforme em várias de acordo 

com o local e o tempo em que ela é contada. Cada narrador fazia as adaptações que 

achasse necessárias. Há registros de muitas histórias clássicas que adquiriram 

características diferentes ao longo dos tempos, em diversos lugares. 

 Tais histórias, como “O chapeuzinho vermelho”, “Branca de neve”, entre outras, 

podem sem encontradas em diferentes culturas com modificações em seus enredos, 

como em “A Bela Adormecida”, por exemplo, na versão francesa de Charles Perrault 

                                                           
1 A expressão primevos refere-se a um momento muito antigo da civilização humana que pode ser 

relacionado com seu início.  
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sob o título de “A Bela Adormecida no Bosque”. Nessa variante, temos a oportunidade 

de conhecer a vida da princesa após seu casamento. Diferentemente do que acontece 

na versão dos Irmãos Grimm, podemos saber o que ocorre depois do tão famoso 

felizes para sempre dos contos de fadas. Embora haja diversas versões, essas 

histórias se mantiveram ao longo dos tempos, independentemente da região onde são 

encontradas, aspectos comuns. Mesmo com as modificações que sofreram 

preservaram a essência de cada uma delas.  

Em língua portuguesa, a palavra conto remete também para as histórias da 

cultura popular, de origem folclórica. Nos Estados Unidos da América, por volta de 

1880, surge o termo short story, que, em uma tradução livre, significa história curta, 

mas adquire características que vão muito além: “short story é um termo que 

subentende sempre uma história e que deve responder a duas condições: dimensões 

reduzidas e destaque dado à conclusão. Essas condições criam uma forma que, em 

seus limites e em seus procedimentos, é inteiramente diferente daquela do romance”. 

(GOTILIB, 1995, p.40). 

 O termo short story surge para definir histórias curtas de teor literário; para 

histórias voltadas para a criação folclórica, temos o termo tale, que pode ser traduzido 

por conto ou lenda.  

Definir o gênero literário conto não constitui uma tarefa fácil. Muitas são as 

tentativas de defini-lo, mas mesmo havendo esforços de diferentes teóricos, ainda não 

há uma resposta unânime. Essa dificuldade dá-se pela grande variação que 

encontramos nele. O caminho que normalmente se escolhe para definir o que é conto 

é o tamanho do texto. Essa delimitação baseia-se em utilizar como parâmetro dois 

outros gêneros do texto narrativo, a novela e o romance, para traçar o limite de cada 

um deles. 

 O romance possui a maior extensão em relação ao número de páginas, como 

também maior número de personagens, histórias e conflitos ao longo do texto. A 

novela, por sua vez, situa-se na metade do caminho, entre o romance e o conto. 

Dispõe de menor paginação em relação ao romance e apresenta menor quantidade 

de conflitos e personagens. Já o conto, o menor dos três gêneros, apresenta como 

principais características a curta extensão, a limitação do espaço, das personagens e 

conflitos e, muitas vezes, associado à existência de um único conflito. Ou seja, como 

há o limite do espaço, não há como se ter muitos fatos para serem resolvidos na 

história. Faz-se necessário, porém, apontar para o fato de a quantidade de páginas 
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não ser o suficiente para estabelecer as diferenças entre esses três gêneros do texto 

narrativo. Um exemplo dessa dificuldade é o conto O Alienista (1994), de Machado de 

Assis. 

 O Alienista, classificado como conto por uns e como novela por outros, 

exemplifica a dificuldade de classificar obras em um desses gêneros. Se levarmos em 

consideração apenas o número de páginas, esse conto provavelmente seria 

classificado como novela; mas há outras características que já o levam a ser 

considerado conto, como, por exemplo, a ausência de muitos núcleos. 

 Mesmo não sendo fator único de classificação, a brevidade do conto constitui 

a principal característica apontada nos manuais de teoria desse gênero: “Em princípio, 

o conto se caracteriza por ser uma narrativa curta, um texto em prosa que dá o seu 

recado em reduzido número de páginas ou linhas”.  (MARIA, 2004, p. 23). Essa 

definição ressalta a necessidade do contista de ser breve. O autor de contos precisa 

ter a habilidade de contar uma história, causando o máximo de impacto no leitor, 

utilizando-se do mínimo de palavras. O tamanho do texto influi na sua condução, pois 

é preciso que se tenha concisão em sua elaboração. A brevidade não faz com que o 

conto seja uma leitura superficial, sem muitas possibilidades de interpretação. Na 

verdade, torna o conto ainda mais complexo, pois tornará o texto, na maioria das 

vezes, denso. 

  Um texto curto exige de seu autor a brevidade e a concisão, aspectos tão 

característicos do gênero. O menor espaço para desenvolvê-lo faz com que o autor 

seja econômico em suas descrições, restrigindo-se ao ambiente e às personagens. 

Em um conto, tudo caminha para o desenrolar dos fatos e contar o acontecimento é o 

maior objetivo do texto. Enquanto no romance o autor pode criar situações diversas 

que, por determinado momento, afasta-nos do objetivo principa, no conto isso não 

ocorre com tanta frequência. O autor aqui não interrompe o texto para levar-nos para 

núcleos e situações diferentes. Tudo o que ocorre, tudo que é citado, de alguma forma, 

deve estar diretamente relacionado com o desfecho dos fatos. 

 Edgar Allan Poe, contista e teórico estadunidense, aponta para a necessidade 

do efeito que o conto deve causar em seu leitor. Para o autor, a brevidade do conto 

tem uma relação direta com esse efeito. Quando o texto é longo demais para ser lido 

de uma única assentada, permitirá que fatores externos a ele comprometam o 

resultado esperado pelo autor. Já quando o leitor o lê de uma única vez, a única 

relação que terá será entre ele e o texto, não permitindo assim que se fuja dos 
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objetivos traçados pelo seu autor. Segundo Poe, o escritor deve direcionar suas ações 

de modo a garantir que nada interfira no efeito que o texto deve causar. 

Poe também remete ao processo de criação do texto literário, que segundo ele 

não é composto apenas por um processo de inspiração. Em A filosofia da composição 

(1999), ao descrever os detalhes da criação de um dos seus mais famosos trabalhos, 

O Corvo, Edgar Allan Poe mostra-nos que a inspiração é algo quase que secundário 

na elaboração do texto. O principal motivador da criação é a “transpiração”. O autor, 

diante da necessidade de criação de determinado texto, debruça-se sobre ele para 

que alcance seu objetivo. Dessa forma, não há um momento de total inspiração que 

conduza ao resultado final, que é a elaboração do texto. Nessa perspectiva, o autor 

tem sim inspiração, mas precisa agir sobre o objeto, precisa lançar sobre a inspiração 

muito trabalho para que possa assim alcançar a elaboração do texto literário. 

Cortázar (2006), também contista e teórico do conto, seguindo a mesma 

perspectiva de Edgar Allan Poe, apresenta-nos algumas características básicas do 

gênero conto. Não define diretamente o que é conto, pois prefere recorrer ao uso de 

metáforas para tal. Ele faz alusão de que o romance está para o conto assim como o 

filme está para a fotografia. Desse modo, o romance, assim como o filme, dá a 

possibilidade de acumulação, o que já não é permitido para o conto e a fotografia, pois 

tanto um quanto o outro precisam realizar uma seleção. A fotografia não dá conta de 

registrar muitas informações, é limitada por sua própria natureza. O conto compartilha 

com a fotografia da mesma limitação: seu autor precisa selecionar as informações que 

são mais importantes para determinada história. Essa seleção é a mesma feita pela 

fotografia, uma vez que o fotógrafo precisa selecionar o espaço a ser registrado. 

Cortázar (2006) faz ainda outra metáfora para diferenciar o romance do conto. 

Dessa vez, ele remete ao boxe para expressar suas ideias. Segundo ele, o romance 

seria uma luta em que a vitória se dá por meio da contagem de pontos. Já o conto 

seria a luta por nocaute. Nessa metáfora, mais uma vez, o autor refere-se à brevidade 

exigida no conto. Em uma luta vencida por pontos, há vários rounds de luta, só sendo 

terminada depois de muito tempo. Já quando a vitória é dada por nocaute, o resultado 

é mais rápido, é avassalador. Enquanto o romance permite a passagem do tempo, o 

conto corre contra ele. 

Dada a difícil tarefa de definir o gênero conto, Cortázar (2006) opta em recorrer 

ao uso de metáforas para tentar esclarecer o que é conto. O autor não dá uma 

definição pronta, mas convida o leitor a refletir, por intermédio das metáforas, para 
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que possa chegar não a uma resposta completa, mas a uma compreensão sobre as 

características do gênero. 

Apesar da dificuldade de concretizar o que é um conto, por meio das metáforas 

estabelecidas é possível ter uma compreensão das principais características do 

gênero. Assim, seguimos, agora, para a explanação sobre a literatura fantástica, suas 

características e subdivisões.  

 

2.1 O FANTÁSTICO LITERÁRIO 

 

Para que haja a compreensão das características básicas que definem o que é 

o maravilhoso, é preciso que se compreenda primeiro o que é o fantástico e o 

estranho. Esses três gêneros possuem uma tênue linha que os separam. Ao 

compreender o fantástico, conseguimos alcançar também os outros dois gêneros 

vizinhos. Segundo Todorov (2010):  

 
O fantástico ocorre nesta incerteza; ao escolher uma ou outra resposta, 
deixa-se o fantástico para se entrar em um gênero vizinho, o estranho e o 
maravilhoso. O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só 
conhece as leis naturais, em face de um acontecimento aparentemente 
sobrenatural. (TODOROV, 2010, p. 31). 
 

 A incerteza apontada por Todorov (2010) refere-se ao comportamento das 

personagens ou dos próprios leitores diante de um acontecimento que não é 

racionalmente explicado na narrativa. Assim, dá-se o fantástico quando algum 

acontecimento transpõe o limite do que chamamos de real. Para que ocorra, faz-se 

necessário uma quebra das leis naturais, que remete sempre ao sobrenatural. A 

hesitação constitui uma das características do gênero, que pode surgir no leitor ou 

nas personagens. Isso acontece porque o fantástico rompe com o que é considerado 

normal, padrão, para levar leitores e personagens à hesitação, isto é, acreditar ou não 

nos fatos narrados.  

O exemplo da incerteza apontado por Todorov como característica do gênero 

fantástico pode ser observado no livro A metamorfose (1993), de Kafka. Na referida 

obra, Gregório, o principal personagem, metamorfoseia-se em um inseto e essa 

transformação não é explicada de forma racional. O leitor não sabe como se deu tal 

fato e tudo o que se sabe é que, de alguma forma, durante a noite, o personagem se 

transformou em um inseto nojento. Isso faz com que haja, na história, uma invasão do 

mundo sobrenatural, uma vez que não é possível explicar por meio das leis naturais 
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o fato ocorrido. Porém, faz-se necessário observar que o fantástico em Kafka é 

diferente. O autor utiliza-se de um caminho inverso: enquanto na maioria das obras 

fantásticas temos o plano real sendo invadido pelo sobrenatural, aqui, o caminho é 

oposto. Embora a forma inicial seja a humana, temos a projeção da transformação 

ocorrida com o personagem logo nas primeiras páginas. É mencionada a mudança 

em seu corpo, porém é por meio da dúvida, da exitação sobre o desconhecido e da 

volta às características humanas que temos uma projeção fantástica, sobrenatural da 

metamorfose que, aos poucos, dá lugar para o real com o retorno de Gregório para 

sua forma original, humana.  

Para que determinado texto possa ser classificado como pertencente ao gênero 

fantástico, Todorov (2010) observa que ele deve possuir três características 

indispensáveis: 

Estamos agora em condições de precisar e completar nossa definição do 
fantástico. Este exige o cumprimento de três condições. Em primeiro lugar, é 
necessário que o texto obrigue ao leitor a considerar o mundo dos 
personagens como um mundo de pessoas reais, e a vacilar entre uma 
explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos 20 
evocados. Logo, esta vacilação pode ser também sentida por um 
personagem de tal modo, o papel do leitor está, por assim dizê-lo, crédulo a 
um personagem e, ao mesmo tempo a vacilação está representada, converte-
se em um dos temas da obra; no caso de uma leitura ingênua, o leitor real se 
identifica com o personagem. Finalmente, é importante que o leitor adote uma 
determinada atitude frente ao texto: deverá rechaçar tanto a interpretação 
alegórica como a interpretação “poética”. Estas três exigências não têm o 
mesmo valor. A primeira e a terceira constituem verdadeiramente o gênero; 
a segunda pode não cumprir-se. (TODOROV, 2010, p. 39, grifo do autor). 
 

Cada uma das condições apontadas por Todorov se refere a um aspecto 

diferente. A primeira compete a aspectos verbais, que contribuem para que o 

fantástico aconteça. A próxima condição para o gênero está ligada a aspectos 

sintáticos. Por último, temos uma condição mais ampla, que engloba a leitura em seus 

vários níveis e modos. 

O fantástico possui forte ligação com o sobrenatural. Quando uma situação não 

pode ser explicada de forma racional temos a presença do sobrenatural. Porém, optar 

por buscar respostas para esse fenômeno pode ser o limite para o gênero. Buscar ou 

não a resposta pode resultar na entrada em dois gêneros vizinhos, apontados 

anteriormente: o estranho e o maravilhoso. 

 Assim como o fantástico parte da hesitação e da dúvida, o estranho também 

encontra suas fundamentações nesses dois aspectos. Porém, este caracteriza-se 

pela tentativa de uma explicação racional para acontecimentos fantásticos e 
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extraordinários e, principalmente, pela negação do sobrenatural. Só reconhece as leis 

naturais e busca encontrar nelas as respostas para comprovar o equívoco de que, até 

então, tinha aspectos de sobrenatural. Compete ao estranho utilizar-se de 

mecanismos racionais para solucionar acontecimentos que, inicialmente, pareciam 

ser de ordem sobrenatural. Desse modo, no estranho há inicialmente uma situação 

descrita e insinuada com aspectos de extraordinário, mas em que se buscam 

explicações as quais nos levam à conclusão de que tais situações não têm nenhuma 

relação com um plano além do real.  

  Enquanto no fantástico há uma dúvida e no estranho uma negação do 

sobrenatural, no maravilhoso encontra-se a aceitação de fatores além das formas do 

que chamamos de real. Como observa Todorov (2010, p.59-60), “No caso do 

maravilhoso, os elementos sobrenaturais não provocam qualquer reação particular 

nem nas personagens, nem no leitor implícito. Não é uma atitude que caracteriza o 

maravilhoso, mas a própria natureza desses acontecimentos”. Portanto, o maravilhoso 

vai além da aceitação, pois a dúvida não é gerada. Nesse espaço o que 

compreendemos por sobrenatural não causa nenhum espanto no leitor, pois, na 

verdade, essa é a lei do normal. No maravilhoso as leis sobrenaturais correspondem 

ao real, ao normal, nem o leitor nem as personagens, em momento algum, duvidam 

dos fatos que são narrados, uma vez que, na ausência de questionamentos, não há 

espaço para isso. 

O maravilhoso até aqui apresentado é também chamado de maravilhoso puro, 

ou seja, com total aceitação do sobrenatural. Porém, é necessário que se aponte para 

outras variações do gênero, como faz Todorov (2010) ao chamar a atenção para a 

existência do que podemos considerar subgêneros. O autor apresenta o fantástico-

maravilhoso e o maravilho-estranho: o primeiro, parte da dúvida, da hesitação em 

compreender leis de ordem além das naturais, para que haja, no final da narrativa, 

uma aceitação total do maravilhoso, do sobrenatural; no maravilhoso-estranho, 

narrador, personagens e leitor vivenciam experiências da ordem do maravilhoso, nas 

quais esses fatos tidos como sobrenaturais não são admitidos como tais.  

Há ainda outras variações do maravilhoso, que se caracterizam por uma 

tentativa de justificação do sobrenatural. São elas: maravilhoso hiperbólico, 

maravilhoso exótico, maravilhoso instrumental e o maravilhoso científico.  

No hiperbólico, o que é apresentado como de ordem sobrenatural é, na 

verdade, apenas causado por descrições que vão além do conhecido, por meio do 
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exagero. Aqui, por exemplo, peixes podem ser descritos com tamanhos além do 

normal, usando assim a hipérbole. No exótico, os acontecimentos não são narrados 

de forma a suscitar o sobrenatural. Os fatos são descritos e não é possível julgá-los, 

visto que não se tem conhecimento sobre a região em que os eventos se dão. No 

instrumental, a possibilidade do maravilhoso acontece por serem descritas técnicas, 

instrumentos que não são de determinado tempo e espaço. Nesse contexto, o suposto 

sobrenatural é causado por tecnologias que não são conhecidas no momento, mas 

que explicam racionalmente os fatos. Por último, temos o maravilhoso científico, que 

tem uma linha de divisão muito próxima ao anterior. Aqui, o sobrenatural é explicado 

utilizando preceitos científicos que a ciência atual ainda desconhece. Para essa 

variação do maravilhoso, criou-se um gênero específico: a ficção científica.  

 Dessa forma, ao analisarmos as variações da literatura do sobrenatural – o 

fantástico, o estranho e o maravilhoso –, nota-se que a diferenciação dos três se dá 

em relação ao sobrenatural. No fantástico há a possibilidade, a dúvida da presença 

de um plano além do real. O estranho, por sua vez, caracteriza-se pela recusa de 

fatores além dos naturais. Por último, o maravilhoso volta-se para a completa 

aceitação de tais fenômenos, criando, assim, um espaço paralelo onde não há lugar 

para a dúvida, pois nesse contexto o sobrenatural é o natural. 

 O maravilhoso é associado muitas vezes aos contos de fadas, em que o leitor 

não se admira com a presença de fadas, abóboras que viram carruagens, sonos que 

duram cem anos, lobos que falam, beijos que despertam princesas, etc. Nesse 

cenário, o sobrenatural é apresentado sem a necessidade de explicação. 

Os contos maravilhosos possuem uma forte ligação entre si, o que, como 

observa Propp (2010), é um consenso entre os pesquisadores do gênero. Entretanto, 

o autor sugere que os estudos não devem iniciar ou ter como base fundamental essas 

relações históricas, uma vez que essas narrativas, mesmo em espaços distintos e 

com variações em seus enredos, conseguem manter uma estrutura similar. Os 

estudos anteriores a Proop voltavam-se para contextos diferentes, mas não eram 

capazes de estabelecer comparações entre os próprios contos para depois expandir 

as perspectivas, como podemos observar. 

Mas afirmamos que enquanto não existir uma elaboração morfológica correta 
não poderá haver uma elaboração histórica correta. Se não soubermos 
decompor um conto maravilhoso em suas partes constituintes, não 
poderemos estabelecer nenhuma comparação exata. E se não souber 
comparar- como poderemos projetar uma luz, por exemplo, sobre as relações 
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indo-egípcias, ou sobre as relações da fábula grega com a fábula indiana 
etc.? Se não soubermos comparar os contos maravilhosos entre si, como 
estudar os laços existentes entre o conto e a religião, como comparar os 
contos e os mitos? Finalmente, como todos os rios vão para o mar, todos os 
problemas do estudo dos contos maravilhosos devem conduzir no final à 
solução desse problema essencial até hoje não resolvido, o da semelhança 
entre os contos do mundo inteiro. (PROPP, 2010, p.19). 

 O que se deve, pois, é criar um curso de apontamentos e considerações sobre 

os contos maravilhosos, que se voltam para as estruturas similares em cada um deles. 

Ao analisar um corpus com 449 contos tradicionais russos, Propp (2010) chega à 

conclusão de que há trinta e uma funções nos contos maravilhosos. Essas funções 

correspondem às ações que são desenvolvidas ao longo das histórias, as quais são 

executadas em determinada sequência e conduzem para o desfecho da história.   

Para Propp (2010), tais funções correspondem a elementos comuns aos contos 

e essenciais na estrutura do gênero. Essas trinta e uma funções propostas não 

ocorrem simultaneamente em todos os contos, não seguem obrigatoriamente uma 

ordem linear e podem ser desempenhadas por personagens diferentes, todavia 

caracterizam-se como recorrentes. 

Conheçamos, pois, as funções: Distanciamento, proibição, infração, 

investigação, delação, armadilha, conivência, malfeito, mediação, decisão, partida do 

herói, provação, reação, fornecimento de magia, transferência, confronto, herói é 

marcado, vitória, remoção do castigo/culpa, retorno do herói, perseguição, o herói se 

salva, o herói chega incógnito em casa, pretensão do falso herói, provação, execução 

do dever, reconhecimento do falso herói, transfiguração do herói, punição do 

antagonista e núpcias do herói. 

Tais funções indicam que, embora exista uma infinidade de personagens nos 

contos maravilhosos, as ações que cada um deles executa são muito limitadas. Dessa 

forma, há a sugestão de que os estudos devem se voltar para as funções, 

principalmente, e para as personagens, de modo secundário.  

Ao analisar o conto de fadas, Coelho (2003) aponta para um resumo dessas 

funções. Segundo a autora, existem seis delas que são invariáveis, ou seja, estão 

presentes em todos contos do gênero. A primeira invariante é a situação conflituosa, 

de crise experimentada pela personagem. A segunda corresponde à aceitação do 

desafio. Em seguida, há a necessidade da partida do herói. A quarta refere-se ao 

obstáculo que deverá ser enfrentado. A próxima, com a intervenção mágica para 

auxiliar o herói. Por último, acontece o triunfo da personagem.  
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Coelho (2003) ainda relaciona essas funções invariáveis com as aventuras 

básicas do viver humano. Assim, todas essas situações que correspondem ao que é 

apresentado como invariável nas histórias estão relacionadas com a vida humana, no 

sentido em que, todos nós, em algum momento de nossas vidas, enfrentamos 

situações de adversidade, somos desafiados, deparamo-nos com o desconhecido, 

somos forçados a lutar por um objetivo na tentativa de sermos bem-sucedidos.  

 

2.2 O CONTO DE FADAS E SEU ENCANTAMENTO 
  

Os contos de fadas são antigos na história da humanidade. Embora tenham 

surgido em tempos desconhecidos, são mantidos até hoje porque são clássicos. “Os 

clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por assim dizer, mais se 

revelam novos, inesperados, inéditos, quando são lidos de fato” (CALVINO, 1993, p. 

12). Sendo um clássico, o conto de fadas precisa de um olhar mais atento dentro dos 

estudos literários. 

Góes (2010) ressalta que “Os contos de fadas asseguram que uma vida 

compensadora e boa está ao alcance da pessoa, apesar das lutas e adversidades. 

Mas apenas se ela não se atemorizar diante dos obstáculos, pois vencendo-os 

descobrimos nossa identidade”. (GÓES, 2010, p.174). As mensagens positivas e 

animadoras sobre nossas vivências na terra são, portanto, uma das características 

mais profundas dos contos de fadas. 

Para compreendermos melhor a figura da fada, que será de suma importância 

para a criação do conto de fadas, precisamos voltar à cultura Celta. Embora não se 

possa afirmar com certeza absoluta a origem das fadas, provavelmente, elas surgiram 

com os Celtas, povo originário da Europa Central, no território que hoje conhecemos 

por Irlanda, famosos pelas relações místicas que possuíam, principalmente com a 

natureza. 

Venerando como sagrado todas as manifestações da natureza (fertilidade do 
solo, plantas, árvores, bosque, frutos, ...), os celtas consideravam os rios, as 
fontes e os lagos lugares sagrados. A água era reverenciada como a grande 
geradora de vida. Foi na água que a figura da fada surgiu entre os celtas. 
(COELHO, 2003, p. 71).  
 

Assim, as fadas, do latim fatum (destino), são figuras de caráter sobrenatural 

que possuem, como o próprio nome sugere, uma estreita ligação com o destino das 

pessoas. Conhecidas nas histórias como seres que ajudam os humanos a 

enfrentarem problemas, muitas vezes existenciais, as fadas surgem nas histórias 
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clássicas quando não existe mais nada de ordem natural que possa resolver os 

problemas das personagens. A fada é o elemento sobrenatural que surge com o intuito 

de ajudar as personagens a se realizarem plenamente no mundo. 

Uma narrativa, para ser caracterizada como conto de fadas, não há a 

obrigatoriedade da presença de uma fada, mas haverá sempre elementos ligados ao 

sobrenatural, à existência de um conflito de ordem espiritual, da transição de jovens 

na vida adulta, na iniciação a vida sexual. Como aponta Machado (2002):  

Sua origem deve ser muito antiga. Para muitos estudiosos, estão associados 
a alguns ritos das sociedades primitivas- sobretudo ritos de passagem de 
uma idade para outra, de um estado civil a outro. Por isso, guardariam tantas 
marcas simbólicas da puberdade e do início da atividade sexual. A insistência 
no sangue feminino (as gotas sobre a neve, que caem do dedo da mãe que 
borda ao se iniciar Branca de Neve, ou de A Bela Adormecida que se pica no 
fuso de uma roca) e no vermelho (como em Chapeuzinho Vermelho, ou a 
rosa de A Bela e a Fera) [...]. (MACHADO, 2002, p. 69, grifo do autor). 
 

Os conflitos internos pelos quais todos os seres humanos passam ao longo de 

suas vidas encontram nos contos de fadas terreno fértil. É nesse espaço que desde 

pequenos somos convidados a participar de um momento em que nossas angústias 

e medos são apresentados de formas diferentes e buscamos, como as personagens 

dos contos, a superação deles, mostrando, assim, que também somos capazes de 

conseguirmos um final feliz para nossas vidas, mesmo que seja apenas de uma etapa. 

A eterna polarização entre o bem e o mal nesses textos ensina a criança que 

está no processo de formação de seu caráter, de sua personalidade, que devemos 

buscar o caminho do bem. Ensina que, mesmo tendo um percurso mais difícil, as 

pessoas as quais se propõem a fazer o certo, a fazer o bem, podem conseguir 

resultados positivos. 

Embora essas questões apresentadas remetam primeiramente aos contos 

clássicos, em que essas histórias eram a principal fonte de ensinamentos, ainda hoje 

elas têm muito a oferecer; ainda nos tocam, pois se relacionam com nossas essências 

mais profundas:  

[...] os contos de fadas continuam sendo um manancial inesgotável e 
fundamental de clássicos literários para os jovens leitores. Não saíram de 
moda, não. Continuam a ter muito o que dizer a cada geração, porque falam 
de verdades profundas, inerentes ao ser humano. (MACHADO, 2002, p. 82). 
 

No cenário atual da literatura infanto-juvenil brasileira, Marina Colasanti é uma 

das autoras que mais se destaca. A escritora ousa ao trazer de volta as fadas em seu 

livro Uma ideia toda azul (1979). Nessa obra, a autora deixa claro que esse tipo de 

conto é, antes de tudo, um encontro com nosso interior, pois fala de coisas que dizem 
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respeito a todos nós, como nossos medos, angústias, ou seja, aspectos da própria 

condição humana. Colasanti (1979) dialoga com o pensamento de Machado (2002) 

em relação à atemporalidade, à ligação que os contos de fadas possuem com o que 

temos de mais profundo: 

Este é um livro de contos de fadas, com cisnes, unicórnios, princesas. E antes 
que alguém se espante com a temática, num mundo de avançada tecnologia 
espacial, acho importante esclarecer que meu interesse e minha busca se 
voltam para aquela coisa intemporal chamada inconsciente. 
Não há, para as emoções, idade ou história. Nem eu, ao tentar escrevê-las, 
quis me dirigir a pessoas deste ou daquele tamanho. Preocupei-me apenas 
em erguer estas construções simbólicas, certo de que o material com que 
lidava era imemorial, e encontraria em outras ressonâncias. [...]  
Muda a realidade externa. Mas a nossa realidade interior, feita de medos e 
fantasias, se mantém inalterada. E é com esta que dialogam as fadas 
interagindo simbolicamente, em qualquer idade, e em todos os tempos. 
(COLASANTI, 1979, p.2). 
 

Assim, chama a atenção também para o fato de que os contos de fadas não 

são dirigidos para um único público, no caso crianças, pois esse tipo de texto 

relaciona-se com o ser humano, independentemente da idade. Volta-se, como dito 

anteriormente, para a natureza humana, que não possui idade ou tempo restrito. 

Quase quarenta anos depois, Colasanti (2016) indica que permanece convicta 

do poder dos contos de fadas em se dirigir ao nosso eu mais profundo, em seu poder 

de renovação: 

 
Os séculos não incidem sobre o inconsciente humano. Ele se mantém 
inalterado, pelo menos, desde a Idade do Bronze. 
Mudaram as palavras, mudaram os adereços das histórias, a ambientação, 
mas o seu eixo central permanece igual. E, em plena pós-modernidade, 
continuamos não só contando esses mesmos contos, como adaptando-os 
aos novos costumes e aos novos suportes tecnológicos.  
[...] Se essas mesmas histórias simbólicas encontram hoje plena aceitação, 
é sinal que os antigos símbolos continuam sendo "lidos" pelo inconsciente e 
dialogando com ele. (COLASANTI, 2016, grifo do autor).  

 

Marina Colasanti, autora cujo trabalho nos dedicamos a analisar, tem 

contribuído para formar leitores de contos de fadas ao longo de quase quatro décadas, 

em que produziu uma vasta obra dedicada a esse gênero. A escritora contribui 

também para formar a crítica dessa literatura, uma vez que também escreve 

frequentemente sobre o assunto.  

Essa natureza do conto de fadas é o que o mantém atual, principalmente para 

as crianças que ainda se encantam com o universo do maravilhoso mostrado dentro 

dos contos. Isso acontece porque esse tipo de literatura se relaciona com a nossa 

condição humana. Independentemente do momento histórico, e por motivos variados, 
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o ser humano sempre enfrenta as mesmas angústias, como observa Bettelheim 

(2014):  

Quanto mais tentei entender a razão pela qual essas histórias têm tanto êxito 
no enriquecimento da vida interior da criança, mais me dei conta de que esses 
contos, num sentido bem mais profundo do que qualquer outro material de 
leitura, começam no ponto em que efetivamente se acham em seu ser 
psicológico e emocional. Falam de suas graves pressões interiores de um 
modo que ela inconscientemente compreende e, sem menosprezar as lutas 
intimas mais sérias que o crescimento pressupõe, oferecem exemplos tantos 

de solução temporária quanto permanentes para dificuldades prementes. 
(BETTELHEIM, 2014, p.13). 

 

Nos contos de fadas, a criança poderá encontrar um caminho para a solução 

de seus problemas, mesmo que de forma indireta, pois neles não há nada direcionado 

para a solução de tais problemas. Os contos não apontam caminhos, antes disso 

fazem com que, inconscientemente, a criança se depare com situações iguais às que 

vivencia e a faz refletir sobre que caminho deve seguir. Desse modo, Pontes (2012) 

destaca que o sucesso do maravilhoso no mundo literário dá-se porque 

 
Esses contos que falam de princesas, príncipes, reis, rainhas, castelos 
perpetuam-se, atravessando milênios, fronteiras geográficas, ultrapassando 
espaço e tempo, mostrando toda a força e a perenidade do folclore dos povos, 
uma vez que trazem nesse fantástico mundo, um mundo de fatos reais, em 
que os personagens vivem conflitos, emoções reais, associados à vida 
normal do ser humano. (PONTES, 2012, p. 94). 

 

  Mesmo se tratando de um mundo do plano imaginário, essas histórias não se 

desvinculam completamente do nosso plano real, pois, como vimos, articulam em 

seus enredos elementos que estão presentes em nosso dia a dia, em nosso modo de 

viver e agir no mundo. Isso vale tanto para as histórias clássicas quanto para as 

modernas.  

 Diante do que até aqui foi exposto, faz-se necessário distinguir contos 

maravilhosos de contos de fadas. Esses dois tipos de contos estão dentro do chamado 

mundo do maravilhoso, entretanto, apresentam divergências quanto aos 

acontecimentos com as personagens das histórias. Coelho (2003) diferencia-os 

assim: 

Grosso modo, pode-se dizer que o conto maravilhoso tem raízes orientais e 
gira em torno de uma problemática material/social/sensorial- a busca de 
riquezas; a conquista do poder; a satisfação do corpo etc.- ligada 
basicamente à realização socioeconômica do indivíduo em seu meio. [...]  
Quanto ao conto de fadas de raízes celtas, gira em torno de uma problemática 
espiritual/ética/existencial, ligada à realização interior do indivíduo, 
basicamente por intermédio do Amor. (COELHO, 2003, p. 79). 
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 A diferença entre esses dois tipos de história, portanto, de acordo com o autor, 

dá-se pela natureza da realização das personagens e origem delas. Os contos 

maravilhosos, de origem oriental, são aqueles em que as personagens estão em 

busca de uma realização de cunho material, social e sensorial, como por exemplo, no 

conto “O gato de botas”, de Perrault, em que um jovem rapaz depende da esperteza 

de seu gato para poder ascender socialmente. Por outro lado, os contos de fadas, de 

origem celta, desenvolve-se tendo como base problemáticas espirituais, éticas e 

existenciais. As realizações ocorrem no interior das personagens, simbolizadas, 

muitas vezes, pelo amor, pelo casamento, como, por exemplo, “Branca de Neve”. 

Coelho (2003) ainda destaca a existência de contos exemplares, em que há uma 

mistura das duas problemáticas, ou seja, o social e o existencial convivem no enredo, 

como por exemplo, em “O Chapeuzinho Vermelho”.  

Há uma enorme variedade de contos de fadas e maravilhosos, os mais 

conhecidos provavelmente são as versões de Charles Perrault, dos Irmãos Grimm e 

de Hans Christian Andersen. Entretanto, os autores não se limitam apenas a esses 

três nomes aqui citados. Há uma infinidade de contos que foram perpetuados por meio 

da oralidade e que, em algum momento, foram adaptados para o mundo da escrita 

como no caso do trabalho realizado por Câmara Cascudo no Brasil, por exemplo.  

 Outra forma de perpetuação dessas histórias, num período mais recente, deu-

se por meio das suas mais diversas adaptações para o cinema, teatro e televisão. As 

mídias, sem dúvida, contribuíram para uma divulgação massiva dos contos de fadas. 

Entretanto, Bettelheim (2014) chama atenção para o fato dessas adaptações por 

vezes deixarem de lado detalhes importantes, não restando muito para a fantasia e 

imaginação de quem as conhece unicamente por tais meios: 

 
A maioria das crianças de agora conhece os contos de fadas apenas em 
versões enfeitadas e simplificadas, que lhes abrandam o sentido e lhes 
roubam todo o significado mais profundo-versões como as dos filmes e 
espetáculos de TV, nos quais os contos de fadas são transformados em 
diversão tola. (BETTELHEIM, 2014, p. 34). 

 

Percebe-se que, para que o conto de fadas atinja todas as suas 

potencialidades, faz-se necessário um contato mais profundo com a obra. Essa 

aproximação com o texto se dá por meio do contato com as versões mais próximas 

do que se pode chamar de original. Denominamos assim tais versões pela dificuldade 

que temos em apontar exatamente qual a mais antiga e que, portanto, poderia ser 
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considerada a original. Como já destacado anteriormente, a oralidade facilitou a 

disseminação dessas histórias, mas, por outro lado, dificultou o reconhecimento 

preciso de suas versões iniciais.  

 Nesse sentido, é relevante destacar que o mundo encantador das histórias 

maravilhosas ou de fadas não fazem parte apenas de um passado distante, pelo 

contrário, elas se renovam a cada dia. Esse mundo fantástico passou por grandes 

transformações para chegar ao que se convencionou chamar de contos de fadas 

modernos.  Mas o que seriam esses contos modernos? 

 São histórias que se relacionam diretamente com o contexto clássico, mas que 

não se limitam a imitá-los. Na verdade, trata-se de um processo de renovação 

principalmente em relação ao enredo, às atitudes das personagens – que contrastam 

com o que conhecemos nas versões tradicionais –, mas que se assemelham 

sobretudo em fatores estruturais. Góes (2012) destaca, assim, elementos que 

permanecem inalterados, como: a presença do maravilhoso, poucas personagens, 

ausência de espaço específico, intriga, ações simples e resoluções repentinas, 

dualidade de elementos, punição do mal e final feliz.   

 Machado (2012), por sua vez, ao falar sobre os novos contos de fadas, chama 

atenção para o fato de terem incorporado aspectos contemporâneos, mas que estão 

envoltos no contexto e espaço imaginário do maravilhoso clássico, como podemos 

observar. 

Em outros casos, se inspiraram nela e criaram algo novo- como em alguns 
contos de Andersen, que por vezes inventava histórias antes inexistentes 
seguindo o modelo tradicional. Ou modernamente, aproveitando elementos 
desse repertório, para fazer surgir relatos absolutamente novos e 
contemporâneos, ainda que apresentados com essa tradição- como ocorre 
com a obra de Marina Colasanti. (MACHADO, 2012, p. 36). 

 

Os contos de fadas modernos, como vimos, possuem semelhanças e 

diferenças com os clássicos. Entre as paridades, podemos destacar a questão da 

presença de personagens clássicas, tais como reis, princesas, rainhas, unicórnios, a 

simbologia da linguagem e, por uma visão psicanalítica, a relação que tais histórias 

estabelecem com o inconsciente.  

Apesar dessas características, uma das principais diferenças diz respeito ao 

papel e aos valores presentes nos contos modernos. Eles não reproduzem 

estereótipos, mas questionam e propõem novas perspectivas, como no caso do 

“felizes para sempre”, tão característico do final das histórias tradicionais, que também 
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é mudado; muitas vezes, os novos finais são extremamente surpreendentes para o 

leitor que é tão familiarizado com o clássico. Além disso, questões contemporâneas 

são incorporadas, aproximando-as assim das perspectivas pós-modernas. Desse 

modo, papéis e valores sociais são questionados e ressignificados. As personagens 

desviantes do modelo tradicional estão em consonância com as transformações que 

ocorrem em nossa sociedade, como, por exemplo, a questão da condição feminina e 

da construção de identidades.  

 No contexto da literatura infanto-juvenil brasileira, podemos salientar autoras 

renomadas como Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Lygia Bojunga, Marina Colasanti, 

entre outras, que colaboraram grandemente para o reencontro com o mundo do 

maravilhoso, dos contos de fadas, nas histórias infantis e juvenis.  

 

2.3 UM PASSEIO DA PSICANÁLISE NOS CONTO DE FADAS 

 

 Como dito anteriormente, os contos de fadas por muito tempo foram postos de 

lado e a sua oferta para as crianças foi questionada. Muitas críticas, principalmente 

no sentido de serem alienantes, ultrapassados, fortalecedores de preceitos machistas, 

entre tantas outras. Apesar dessas severas críticas, esse tipo de literatura conseguiu 

manter-se presente até os nossos tempos. Sua permanência deve em muito ao 

encantamento que sempre foi capaz de criar no adulto e, posteriormente, na criança. 

A verdade é que quem ao mundo dos contos de fadas foi apresentado não consegue 

se desvincular dele.  

 Apesar desse contexto inicialmente desanimador para os que defendem essa 

literatura, no final da década de 1970 há uma corrente inversa, no sentido de 

valorização dos contos de fadas. Esse processo, segundo Machado (2012), inicia-se 

com a publicação do livro de Bettelheim (2014). É, portanto, a publicação dessa obra 

que inicia um movimento de reposicionamento dos contos clássicos e a criação de um 

ambiente propício para o aparecimento de novas histórias do gênero maravilhoso. O 

que faz com que esse livro seja um marco é a proposta de explicar os motivos pelos 

quais os contos de fadas atraem crianças e adultos.  A obra se propõe a analisar as 

contribuições psicológicas que as obras desse gênero oferecem para o crescimento 

interior da criança.  

 Bettelheim (2014) dedica-se a explicar e analisar o sucesso dos contos de 

fadas ainda hoje. Para ele, o êxito está no fato de que tais histórias estão relacionadas 
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com o inconsciente humano e que propõem soluções para os dilemas que 

enfrentamos em nossas vidas, sejam elas temporárias ou até mesmo permanentes. A 

mensagem dos contos de fadas, de modo geral, é que 

 
[...] uma luta contra as dificuldades graves da vida é inevitável, é parte 
intrínseca da existência humana – mas que, se a pessoa não se 
intimida e se defronta resolutamente com as provações inesperadas e 
muitas vezes injustas, dominará todos os obstáculos e ao fim emergirá 
vitoriosa. (BETTELHEIM, 2014, p.15). 
 

 O contato com os contos de fadas desde a mais tenra idade assegura à criança 

a certeza de que ela também encontrará o seu final feliz, apesar das enormes 

dificuldades que poderá encontrar pelo caminho. É aventurando-se por veredas 

difíceis que o herói consegue encontrar sua verdadeira identidade; e para a criança 

que lê tais histórias, que também está em processo de descoberta de seu lugar no 

mundo, esses contos a auxilia a encontrar significados em sua própria vida assim 

como fez o herói ou heroína na ficção.  

Entretanto, encontrar significado pode não ser uma tarefa fácil: “Se esperamos 

viver não apenas de momento a momento, mais verdadeiramente conscientes de 

nossa existência, nossa necessidade e mais difícil realização será encontrar um 

significado em nossas vidas” (BETTELHEIM, 2014, p.09). Apesar dessa dificuldade, 

Bettelheim (2014) sugere que os contos de fadas são essenciais e, para atestar tal 

tese, são analisados em seu livro alguns dos mais famosos contos de fadas como “Os 

três Porquinhos”, “A Bela Adormecida”, “Branca de neve”, entre tantos outros.  

 Cada conto é investigado detalhadamente, com o intuito de demonstrar os 

aspectos do inconsciente nas histórias, como o leitor/criança, mesmo que não de 

forma consciente, se relaciona com as mensagens dessas histórias e como elas 

podem nos ajudar na busca por significados em nossas vidas. 

 Os contos selecionados, nesse caso, são todos pertencentes ao chamado 

conto folclórico tradicional, pois, para Bettelheim (2014), somente as histórias mais 

antigas podem ser consideradas como verdadeiros contos de fadas. Na verdade, não 

é apenas o fato dos contos serem antigos que fazem com que sejam possíveis de 

serem ofertados para as crianças, o que o autor indica é que há determinadas 

estruturas que devem ser respeitadas para que tais histórias sejam terapêuticas.  A 

psicanálise em sua forma “pura” trata-se de uma forma terapêutica para tratamento 

relacionado a desequilíbrios humanos. A crítca literária psicanalítica dos contos 

infantis parte do princípio que esses contos assumem caráter terapêutico também, 
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axiliando, portanto, aos jovens leitores a adentrarem em suas angustias mais 

inconscientes na tentativa de solucioná-las. Esse contato, por sua vez, só é possível, 

na visão do autor, por meio de linguagem simbólica, ou seja, sem ser direta, moralista; 

a mensagem deve ser compreendida nas entrelinhas do texto pelo leitor do conto de 

fadas.  

 Nesse sentido, talvez a mais importante forma terapêutica do conto de fadas 

seja a necessidade de um final feliz, uma vez que a criança precisa se assegurar da 

possiblidade de dar certo no mundo; outros aspectos dizem respeito ao tamanho da 

narrativa, que deve ser breve, a dualidade bem clara do bem e do mal e um enredo 

que seja capaz de projetar aspectos da personalidade da criança.  

 Se por um lado devemos evidenciar a importância da obra de Bettelheim 

(2014), por outro não podemos deixar de pensar as críticas que a obra tem recebido. 

No entanto, mesmo os que não concordam plenamente não deixam de reconhecer a 

relevância da obra para situar os contos de fadas como material indispensável para 

ser lido e contado na infância.  

 Nessa conjuntura, o fato de o autor não dar espaço em seu trabalho para os 

contos modernos é um dos questionamentos mais levantados. Todos os contos são 

escolhidos da tradição e ele não poupa em suas críticas nem mesmo os renomados 

Perrault e Andersen. Isso se dá sobretudo pelo carácter diretamente moralista e pela 

falta de uma perspectiva de final feliz. Perrault, por exemplo, não deixa muitos espaços 

para que o próprio conto seja capaz de transmitir seus significados mais profundos ao 

utilizar-se de uma moral muito clara e direta ao final das suas histórias. Andersen, por 

sua vez, é criticado principalmente pela melancolia e pelos finais tristes de muitas de 

suas histórias, como ocorre com “A Pequena vendedora de fósforos”, por exemplo. 

 Corso e Corso (2006) baseiam-se no trabalho de Bettelheim (2014), mas 

procuram preencher lacunas que por ventura tenham permanecido, como podemos 

observar a seguir: 

Nosso trabalho é uma tentativa de alargar o horizonte que Bettelheim nos 
deixou. Uma certa idealização restritiva na sua compreensão do que seria um 
conto de fadas o afastou de um conjunto de ficções especialmente intrigantes 
e importantes para as crianças. Divergindo dele, acreditamos que existem 
novos contos de fadas, configurando-se num gênero dedicado não apenas à 
preservação, mas também à renovação. Em função disso, propomos uma 
inclusão de histórias que o autor não considerava genuínos contos de fadas, 
no gênero do maravilhoso. (CORSO; CORSO, 2006, p. 27). 

 
O fato de ser um trabalho na mesma perspectiva não faz com que seja 

reprodutor das ideias já publicadas. Na verdade, trata-se de um espaço para que as 
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novas narrativas também sejam incorporadas às análises para que possamos 

perceber se, da mesma forma que do conto tradicional, o moderno é também capaz 

de ser significativo e ajudar as crianças a solucionarem seus problemas interiores.  

Deslocar os contos de fadas modernos para um lugar de igualdade dentro das 

análises psicanalíticas traz novas perspectivas para histórias que são muito 

conhecidas do público infanto-juvenil, mas que não possuíam espaço dentro da crítica 

psicanalítica baseada no pensamento de Bettelheim (2014). Dessa forma, histórias de 

Andersen que foram excluídas ganham espaço para serem analisadas pelo viés da 

psicanálise. Histórias contemporâneas como a Turma da Mônica, Harry Potter, 

Pinnochio, entre outras, são também objetos da análise.  

Nessa perspectiva, o trabalho com o texto literário, no caso o destinado a um 

potencial leitor infanto-juvenil, é posto como também digno do empenho de quem se 

propõe a usar a crítica psicanalítica na literatura. Neste trabalho, focamos em analisar 

contos de fadas modernos, que muitas vezes se opõem ao modelo de um verdadeiro 

conto de fadas proposto por Bettelheim (2014). Corso e Corso (2006), ao ampliarem 

as possibilidades de textos disponíveis para análise, abrem-nos assim também 

caminhos para a proposta deste estudo.  

 Outro ponto de divergência entre os psicanalistas aqui analisado diz respeito à 

importância dos contos de fadas. Nas obras desses autores, temos referência ao 

poder que os contos possuem para representar conflitos internos da criança. 

Entretanto, 

Bettelheim acredita que, através do contato com os contos de fadas, 
poderíamos tanto economizar sofrimentos quanto alicerçar nosso 
crescimento. Estamos de acordo, porém constatamos que quanto mais 
alternativas ficcionais forem oferecidas a uma pessoa, mais instrumentos ela 
terá para elaborar suas tramas. Também acreditamos que existam tramas 
mais ricas que outras, disponíveis a uma mesma faixa etária, mas 
discordamos de que apenas os contos de faz deteriam todos os atributos de 
que as crianças precisam para essa elaboração. [...] Sem dúvida, os contos 
de fadas merecem um lugar nobre na comunicação com as crianças, porém 
não são as únicas histórias que lhes podem oferecer bons efeitos de 
subjetivação. (CORSO; CORSO, 2006, p.165). 

  

 Corso e Corso (2006) concordam que os contos de fadas são fonte preciosa no 

que concerne à imensa aprendizagem que podemos ter com eles, seja de modo 

consciente ou não. Contudo, não acreditam que esse poder pertença única e 

exclusivamente a esse gênero, ampliando assim tal entendimento para a ficção de 

modo geral. Os atributos mencionados existem, porém em sentido mais amplo, com 

a literatura como um todo. 
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 Ainda dentro da perspectiva psicanalítica dos contos de fadas, é relevante 

apontar o trabalho de Estés (1994). Diferente do que foi apresentado até agora, a 

analista junguiana não restringe o poder terapêutico desse gênero narrativo para as 

crianças, propondo um trabalho que envolva mulheres na busca de seu eu interior. A 

autora segue a linha de trabalho com o inconsciente coletivo e arquétipos de Jung 

(2000), em que “O conceito de arquétipo, que constitui um correlato indispensável da 

ideia do inconsciente coletivo, indica a existência de determinadas formas na psique, 

que estão presentes em todo tempo e em todo lugar”. (JUNG, 2000, p. 53). A partir 

desse conceito, podemos compreender que o inconsciente coletivo corresponde às 

estruturas que não são individuais, mas que por anos e anos foram vividas e revividas 

continuamente pelos seres humanos, fazendo com que as incorporemos e as 

partilhemos, apesar do tempo e espaço distintos.  

Apoiada nessa teoria, a psicanalista cria o termo mulher selvagem, que é 

utilizado por ela para se referir a uma mulher primeva, ou seja, uma mulher sem as 

imposições feitas pela sociedade patriarcal. A mulher selvagem é a essência do ser 

feminino e a ela são atribuídas características que eram peculiares às mulheres as 

quais, ao longo da história, foi conferido um sentido negativo. A mulher sem despertar 

o selvagem que está dentro de si vive, segundo Estés (1994), angustiada, amargurada 

com as inúmeras tarefas que acumula, visto que muitas mulheres, ao procurarem sua 

emancipação, adquiriram uma jornada de trabalho dupla: trabalho fora do lar e 

atividades domésticas.   

Desse modo, o caminho existente para reencontrar-se com nossa natureza 

instintiva é por meio das histórias, como considera Estés (1994): 

 
Os contos de fadas, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão 
que aguça o nosso olhar para que possamos escolher o caminho deixado 
pela natureza selvagem. As instruções encontradas nas histórias confirmam 
que o caminho não terminou, mas que ele ainda conduz as mulheres mais 
longe, e ainda mais longe, na direção do seu próprio conhecimento. As trilhas 
que todas estamos seguindo são aquelas do arquétipo da Mulher Selvagem, 
o Self instintivo inato. (ESTÉS, 1994, p.19). 
 

Cada história possui uma mensagem e se conecta diretamente com o 

inconsciente. As mulheres, assim, ao se permitirem entrar em contado com tais 

histórias, abrem uma ponte de conexão entre o que é consciente e inconsciente. 

Mesmo que não saibam exatamente o motivo, uma dessas histórias se relacionará 

com suas essências e as direcionará para a solução de que tanto necessitam. É por 

meio do resgate da mulher primeva que poderemos dar as soluções necessárias.  
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Como a sociedade, ao construir seus padrões culturais, acabou exigindo que 

as mulheres deixassem de lado seu lado intuitivo e selvagem, temos que recorrer aos 

contos de fadas, pois, por serem muito antigos, preservam a essência da mulher por 

meio do arquétipo da mulher selvagem, como afirma Estés (1994): 

 
Entramos em contato com a natureza selvagem através de perguntas 
específicas e através do exame de contos de fadas, histórias do folclore, 
lendas e mitos. Na maioria das vezes, conseguimos, com o tempo, descobrir 
o mito ou conto de fadas condutor, que contém todas as instruções de que 
uma mulher necessita para seu atual desenvolvimento psíquico. Essas 
histórias compreendem o drama da alma de uma mulher. É como uma peça 
de teatro, com instruções sobre o palco, os personagens e os acessórios. 
(ESTÉS, 1994, p.29). 
 

Ao propor o arquétipo da mulher selvagem, a autora compara o ser feminino 

aos lobos. Para a psicanalista, tanto os lobos quanto as mulheres apresentam 

características em comum, entre elas pode-se destacar a curiosidade, a resistência, 

a força, a percepção aguçada, etc. Outra semelhança é o fato que ambas as espécies 

foram injuriadas com a fama de serem trapaceiras, vorazes e agressivas. Nota-se, no 

entanto, que houve em relação às mulheres, uma domesticação, na tentativa de 

aprisionar esses seus elementos natos. Por outro lado, embora haja essa imposição 

à domesticação, a mulher selvagem sempre encontra uma forma de se sobressair, 

pois, mesmo sem espaço para expor sua essência, esse lado insiste em aparecer, 

como a escritora exemplifica: 

 
Por isso, igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida 
como criatura disfarçada. À semelhança da parentela que me precedeu, 
andei cambaleante em saltos altos e fui à igreja usando vestido e chapéu. No 
entanto, minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por baixo da bainha do 
vestido, e minhas orelhas se contorciam até meu chapéu sair do lugar, [...] 
(ESTÉS,1994, p. 18). 

 

  Ao citar a cauda fabulosa e as orelhas, mais uma vez se remete às 

semelhanças entre a mulher selvagem e a loba. Para que a mulher se cure de todas 

as angústias que a aflige, precisa retornar ao seu modo primevo, precisa retornar à 

mulher selvagem, o que se dá por meio da volta à vida instintiva e sabedoria profunda, 

que por sua vez só pode ser encontrada pelo intermédio do contato com os contos de 

fadas e histórias antigas, que, muitas vezes, possibilitam o acesso ao 

desenvolvimento psíquico das mulheres. 

 Os contos de fadas, seguindo a perspectiva de Estés (1994), ao reacenderem 

a essência da mulher primeva, propiciam uma mudança completa nessa mulher. Se 

há o contato com o arquétipo, há a transformação e uma vez que ela ocorre não 
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deixamos mais nos separamos dela, pois podemos assim, por intermédio do poder 

medicinal2 dessas histórias, encontrar um bálsamo e reencontrarmos nosso eu, nossa 

identidade feminina.  

 De modo geral, a crítica psicanalítica dos contos de fadas, iniciada com 

Bettelheim (2014) e continuada por Corso e Corso (2006) e Estés (1994), tem 

contribuído para a validação dos contos de fadas, sejam eles clássicos ou modernos. 

Os pais, assim, sentem-se mais confiantes para fornecer esse tipo de literatura aos 

pequenos leitores; e os adultos também ganham, pois, como vimos, todos nós 

estamos inclinados ao encantamento do mundo das fadas, podendo, portanto, tirar 

proveitos e ensinamentos grandiosos para nossas vidas por intermédio deles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 O poder medicinal dos contos de fadas tem uma relação com a própria psicanálise. A psicanálise, que 

surge com Freud, tem como proposta ser um método científico para tratar pacientes com trasnstornos 
psicológicos. Na perspectiva de Estés (2014) os contos de fadas contituem material com potêncial 
terapêutico e auxiliam as mulheres a se reencontrarem com seu eu selvagem e, consequentemente, 
a superarem suas angustias.  



37 
 

3 MOVIMENTO DE MULHERES E FEMINISMOS: CAMINHOS PERCORRIDOS E 

TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS 

 

Descobri, no infinito reflexo de tantas e tantas 
outras mulheres, meu eu mulher. E floresci, 
comovida, um sentimento de irmandade que me 
liga indissoluvelmente às do meu sexo. 

Marina Colasanti 
 

 
As mulheres, de uma forma geral, possuem uma história cheia de 

peculiaridades e uma invisibilidade que faz com que contá-la com exatidão seja um 

trabalho muito difícil de se realizar. É evidente que não existe, nem possa existir, uma 

história sem a presença de mulheres, mas o fato é que há uma obscuridade a respeito 

dela. A escassez de materiais a respeito dessa história deve-se, principalmente, pelo 

reflexo da condição feminina ao longo dos tempos. A história pouco se ocupou de 

figuras que permaneceram “escondidas” dentro de suas casas. A vida pública por 

muito tempo pertenceu aos homens, fazendo com que eles tivessem uma história 

clara, definida, contada e recontada. 

Embora esse fenômeno da invisibilidade tenha ocorrido em lugares distintos, 

respeitando uma história própria e local, a situação acaba sendo a mesma: como a 

maioria das mulheres não possuía uma vida pública, a história silenciou-se a respeito 

delas. Entretanto, muitos estudos têm ocorrido recentemente com o intuito de 

reconstruir a história das mulheres. Perrot (2008) busca escrever uma história das 

mulheres tendo como foco central aspectos como a questão do corpo e do trabalho, 

por exemplo. Essa reconstrução, na verdade, não é uma história geral, mas sim a da 

mulher europeia, mais precisamente da francesa. Essa centralidade decorre do fato 

de que, por ser um trabalho muito amplo, as pesquisas na área procuram centrar em 

histórias específicas. No Brasil, podemos destacar o trabalho de Priore (2009). A 

historiadora organiza um livro que tem por objetivo o preenchimento de parte da 

história das mulheres brasileiras.  

 O movimento feminista tem um papel importante nesse resgate da história das 

mulheres, uma vez que objetiva, entre outras coisas, trazer as mulheres de um papel 

secundário dentro da sociedade para ocupar um lugar de igualdade. Essa tarefa torna-

se mais fácil a partir do momento em que se passa a conhecer a história das mulheres, 

podendo também procurar novos destinos para elas na atualidade. O feminismo, 

portanto, faz parte da história das mulheres, mas também possui uma história própria. 
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 Antes de traçarmos um histórico do feminismo, das principais tendências e 

nomes do movimento, faz-se necessário compreender o que é feminismo. 

Compreendemos o feminismo com um movimento que busca um mundo mais justo e 

seguro para as mulheres. Não se trata de criarmos uma luta entre os sexos, mas sim 

de termos condições para que eles convivam em fraternidade e em igualdade, apesar 

das diferenças que possuem. Nesse sentido,  

 
O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma ótica em 
que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, não tenha que adaptar-se a 
modelos hierarquizados, e onde as qualidades “femininas” ou “masculinas” 
sejam atributos do ser humano em sua globalidade. Que a afetividade, a 
emoção, a ternura possam aflorar sem constrangimentos nos homens e 
serem vivenciadas nas mulheres como atributos não desvalorizados. Que as 
diferenças entre os sexos não se traduzam em relações de poder que 
permeiam a vida de homens e mulheres em todas as suas dimensões: no 
trabalho, na participação pública, esfera familiar, etc. (ALVES; PITANGUY, 
2003, p. 9-10). 
 

Embora o feminismo seja inicialmente uma luta de mulheres, podemos 

observar que suas conquistas não se voltam apenas para elas. Na verdade, estende-

se também aos homens, uma vez que desconstrói mitos e preconceitos que os 

envolvem, tornando-os livres para viverem além dos estereótipos, dos padrões ditos 

masculinos e femininos. Ao propor tais rompimentos com o determinismo biológico, o 

feminismo baseia-se, principalmente, na ideia de que somos frutos de construções 

sociais. Apesar das inegáveis diferenças biológicas entre homens e mulheres, somos 

também seres culturais, portanto, mutáveis. A biologia determina o sexo, mas a cultura 

determina o modo como homens e mulheres vivem em nossa sociedade. Se é fruto 

da cultura, podemos transformá-la, uma vez que a cultura está em contínua mudança. 

É justamente por acreditar que é possível mudar que o feminismo mantém sua luta 

ainda hoje. 

Entretanto, o feminismo se manifesta sob diferentes vieses e lutas. Ao longo da 

história do movimento e das peculiaridades locais, o feminismo assumiu diversas 

formas, fazendo com que constituísse uma vasta variedade de tendências, 

destacando-se a francesa, a norte-americana, a marxista, por exemplo.  No âmbito 

dessas perspectivas, muito se discutiu sobre a condição da mulher na sociedade, o 

que possibilitou o surgimento de obras as quais formaram o cânone da teoria 

feminista. Por outro lado, como o movimento permanece, outras obras têm sido 

incorporadas a esse cânone – ora questionando, ora expandindo, ora propondo novos 

caminhos para o feminismo pós-moderno.  
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Dessa forma, para este capítulo, diante das inúmeras possibilidades e 

tendências que o feminismo apresenta, optamos por um recorte que pudesse 

representar correntes amplamente discutidas. Assim, iniciamos com a filósofa 

francesa, Simone de Beauvoir, e as repercussões do feminismo existencialista por ela 

proposto. Em seguida, analisamos os impactos e as proposições de Betty Friedan e 

as discussões sobre a existência de uma mística feminina. Na sequência, ampliamos 

as discussões para as críticas de Bell Hooks para o feminismo e o acréscimo de 

discussões novas, como classe e etnicidade. Ainda apontamos as influências dessas 

correntes no Brasil, traçando um breve percurso no país. Por último, relacionamos o 

feminismo com a crítica literária.  

 

3.1 SIMONE DE BEAUVOIR E A PROPOSTA EXISTENCIALISTA DE LIBERTAÇÃO 

DAS MULHERES 

 

Passada a primeira onda do feminismo, que voltou suas atenções para o direito 

ao voto feminino em diversos locais do mundo, o feminismo como movimento teve um 

grande esfriamento de suas ações. Entretanto, apesar de não se propor a escrever 

para fundamentar a teoria feminista, Simone de Beauvoir lança em 1949 o livro que 

abrirá o caminho para que um novo momento se faça: trata-se de O Segundo Sexo 

(1970). 

Beauvoir (1970) buscava escrever filosofia, colocava-se não como mulher, 

sentia-se neutra para questionar determinados estereótipos pois assumia a postura 

de uma filósofa atrelada ao existencialismo. Apesar desse contexto, o livro foi um 

impulsionador da segunda onda do feminismo. Se no primeiro momento a luta 

pautava-se na garantia dos direitos políticos de votar e ser votada – ou seja, na vida 

pública das mulheres –, o segundo, por outro lado, foi bem mais radical, centrando-se 

em aspectos até então poucos questionados, como o corpo da mulher, a maternidade, 

a sexualidade, entre outros. Trata-se de um período em que a mulher como sujeito 

torna-se o plano principal das ações e volta-se, desse modo, para a vida privada e as 

relações interpessoais.  

O feminismo mais radical parte de pressupostos importantes de O Segundo 

Sexo (1970), principalmente no que concerne ao combate à “natureza feminina”. 

Nesse sentido, acredita-se que a mulher é dita como a outra, a inferior, por ser parte 

de sua própria natureza, justificadas ainda pela filosofia e religião. Se a mulher possui 
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um leque de opções bem menor para sua vida, como o casamento ou a vida religiosa, 

isso se dava por ser parte de sua natureza. Sendo a natureza inerente e imutável, não 

caberia outra alternativa além de submeter-se a tal sistema, nomeado como o 

patriarcado. 

 O patriarcalismo é a nomenclatura existente ainda hoje para denominar uma 

sociedade em que homens possuem plenos poderes sobre as mulheres. Nesse 

formato, enquanto jovem e solteira, a mulher tem seu destino nas mãos do pai que 

comanda a família; quando se casa, esse domínio passa para o seu do marido. Em 

outras palavras, podemos afirmar que ela, a mulher, adquire status de coisa, de objeto, 

sendo passada de um macho dominador para o outro, perpetuando assim o sistema 

e contribuindo, posteriormente, para a manutenção dele com a educação dos filhos, 

sejam eles meninos ou meninas. 

 As meninas, desde muito pequenas, são educadas para manterem-se 

obedientes, para agradarem seus pais e, futuramente, seus maridos. A aparência 

também é importante, devendo manter-se sempre arrumada como forma de agradar. 

Enfim, é uma educação que corrobora para que a menina adentre ao mundo 

consciente de seu lugar de inferioridade em relação ao homem, uma vez que a 

educação deles é completamente diferente, pois incentiva as práticas de liberdade, 

coisa que não ocorre com as crianças do sexo feminino. 

É contra esse sistema, que tem a mulher como inferior e limitada, que Simone 

de Beauvoir se rebela e, no processo, desencadeia uma enorme rebeldia das 

mulheres influenciadas pela sua obra. Para a autora, é preciso combater a ideia da 

existência de uma “essência feminina” que assegura que tais preceitos sejam 

perpetuados. Nesse caso, a dita “natureza” da mulher é fruto de uma longa construção 

social que nada tem de natural, ou seja, “Em verdade, a natureza, como realidade 

histórica, não é um dado imutável. Se a mulher se enxerga como o inessencial que 

nunca retorna ao essencial é porque não opera, ela própria, esse retorno. ” 

(BEAUVOIR,1970 p. 17). Dessa forma, não se pode utilizar o argumento da 

determinação, uma vez que se trata, na verdade, de um fenômeno social, passível de 

mudança; se não ocorre, é porque a própria mulher não escolhe esse destino.  

Por mais difícil que pareça ser o caminho da libertação, esta deve ser a escolha 

da mulher; ela deve buscar mecanismos para construir e fortalecer sua autonomia em 

relação ao homem. Esse posicionamento é fruto da natureza existencialista de seu 
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pensamento. Beauvoir (1970) indica que a própria mulher deve buscar a libertação, 

visto que esse é primeiramente um processo individual, como evidencia: 

 
Efetivamente, ao lado da pretensão de todo indivíduo de se afirmar como 
sujeito, que é pretensão ética, há também a tentação de fugir de sua liberdade 
e de constituir-se em coisa. É um caminho nefasto porque passivo, alienado, 
perdido, e então esse indivíduo é presa de vontades estranhas, cortado de 
sua transcendência, frustrado de todo valor. Mas é um caminho fácil: evitam-
se com ele a angústia e a tensão da existência autenticamente assumida. [...] 
Assim, a mulher não se reivindica como sujeito porque não possui os meios 
concretos para tanto, porque sente o laço necessário que a prende ao homem 
sem reclamar a reciprocidade dele, e porque, muitas vezes, se compraz no 
seu papel de Outro. (BEAUVOIR, 1970, P.19, grifo do autor). 
 

Na perspectiva existencialista, a filósofa indica que é preciso um 

posicionamento firme das mulheres em combater a visão de inferioridade postulada 

pela sociedade patriarcal e que somente elas serão capazes de transformar tal 

realidade. Entretanto, ao analisar o feminismo existencialista de Beauvoir (1970), Nye 

(1995) destaca que 

 
O existencialismo, expunha Beauvoir em sua introdução, será a perspectiva 
pela qual estaria em condições de compreender a situação das mulheres. O 
existencialismo, porque trata de indivíduos humanos, e não de coletividades 
mudas, e trata deles como subjetivos, preencherá as lacunas da teoria 
socialista. Um feminismo existencialista pode, portanto, oferecer um estudo 
tanto da opressão das mulheres como de sua emancipação. (NYE, 1995, p. 

101-102). 
 

Estudar a opressão e os caminhos de libertação são bem marcantes no 

pensamento de Beauvoir (1970), que afirma que a opressão existe porque os 

oprimidos compactuam com seus opressores, ou seja, 

 
A liberdade existencialista implica que as vítimas sejam sempre cumplices de 
sua própria escravização. Se as mulheres são tratadas como criança é 
porque optaram por ser crianças, e há muitas outras estratégias que a mulher 
pode escolher para justificar a sua condição abjeta (NYE, 1995, p. 108). 

 

No caso da opressão das mulheres, isso é ainda mais grave, posto que ela é 

exercida no seio familiar por pessoas muito próximas, por quem as mulheres nutrem 

sentimentos, como pais, maridos, irmãos, enfim, sempre há uma figura masculina 

próxima responsável por tentar manter a opressão.  

Diante dessa situação tão desfavorável para o sexo feminino, Beauvoir (1970) 

sugere que é preciso o embate para se alcançar a libertação. Só é possível 

desestruturar o sistema patriarcal por meio da rebeldia. A mulher, desse modo, deve 

se revoltar e agir com o intuito de reescrever seu papel no mundo. Uma vez que não 
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exista um destino natural para as mulheres, a rebeldia pode ser um direcionamento 

que leve à libertação. Esse sentimento de que é necessário desafiar, ir contra as 

regras já estabelecidas, dá essência ao feminismo dito como radical.  

Ao analisar a situação da mulher, a filósofa propôs novos modos de viver, 

principalmente em relação ao casamento, trabalho e à maternidade. O casamento e 

a maternidade, nessa perspectiva, atrelam a mulher a um sistema de submissão às 

figuras masculinas. A mulher, para que seja efetivamente livre, terá que renunciar a 

ambos e afirmar-se por meio do trabalho.  

O casamento e a maternidade são vistos como a realização de um propósito 

patriarcal que mantém sempre as mulheres submissas ao homem. Para se rebelar, a 

mulher deve desistir de realizar-se em qualquer outra esfera que não seja a do 

trabalho. Somente o trabalho, na visão de Beauvoir (1970), poderia emancipar a 

mulher, mas para que isso fosse possível seria necessário compreender que ela teria 

que fugir do seu “destino” biológico. Recusar a maternidade, que era vista como 

destino biológico e social da mulher, é, nessa concepção, o primeiro passo a ser dado 

pela mulher para desvincular-se da dominação masculina.  

Entre as críticas que Simone de Beauvoir recebeu, muitas se relacionam com 

sua visão pessimista. A mulher precisa renunciar ao seu corpo e à sexualidade para 

se tornar sujeito, abandonando, assim, a condição de objeto. E em relação às 

mulheres já casadas e com filhos? O que poderia ainda ser feito para que se 

libertassem da opressão?  

O conselho de Beauvoir para as mulheres foi sempre o mesmo. As mulheres 
deviam trabalhar e, para serem bem-sucedidas, recusar o casamento e, 
evidentemente, os filhos. Se uma mulher já fosse casada, com filhos, não 
restava senão reconhecer que nada podia ser feito. (NYE, 1995, p. 119). 

 

A crítica de Nye (1995) é em relação às limitações da proposta de libertação, 

pois ela só poderia alcançar uma pequena parcela de mulheres e os efeitos seriam a 

longo prazo. Para as mulheres que mais precisavam vencer a opressão patriarcal, 

nada poderia ser feito.  

A partir dos pressupostos encontrados em Beauvoir (1970), o feminismo radical 

se alicerçou. Essa perspectiva se opõe claramente ao feminismo socialista, que via 

na luta de classes a solução para toda e qualquer forma de opressão, inclusive a de 

mulheres. Desse modo, o feminismo radical pauta-se não na divisão de classes, mas 

sim na questão da divisão sexual. É preciso combater o pensamento patriarcal que vê 
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no corpo da mulher o seu único destino.  Destino esse, nesses moldes, visto sempre 

como negativo, inferior.  

Esse momento mais radical não foi visto com bons olhos pela sociedade, 

originando, pois, muitos preconceitos em relação ao feminismo, entre eles de que as 

feministas eram amarguradas. Apesar da tendência a criticarmos o radicalismo 

proposto, é preciso que tenhamos em mente que esse foi um período de grande 

opressão, pois a sociedade era estruturada de modo a perpetuá-la. Nessa 

perspectiva, para fazer frente a algo tão profundamente enraizado, ações de impacto 

eram necessárias. 

Se atualmente podemos pensar em caminhos alternativos e termos liberdade 

para debatê-los, devemos, pois, reconhecer que isso só foi possível pelo radicalismo 

e coragem das primeiras vozes femininas que se fizeram ecoar; e Simone de 

Beauvoir, sem dúvidas, é uma das principais delas.  

 
 

 3.2 BETTY FRIEDAN: O TRABALHO COMO MEIO DE LIBERTAÇÃO FEMININA 

 

Quando tudo aparentava estar tão bem para a mulher estadunidense da 

década de 1960, a psicóloga Betty Friedan lança um livro que causará enorme 

alvoroço entre as leitoras e estende-se às mulheres de uma forma geral. Trata-se de 

A mística Feminina, publicado pela primeira vez em 1963.  

Essa obra será uma das responsáveis por incitar profundos questionamentos 

em relação ao papel que a mulher estadunidense desempenhava na década de 1950 

e 1960. Após a conquista do voto em 19203, o movimento de mulheres retrocede e 

passa-se a cultivar a imagem da mulher como mãe e dona de casa. Ter uma profissão 

não era visto com bons olhos pela sociedade; no máximo era aceito que tivesse um 

emprego de meio expediente, para que não pudesse afetar sua tarefa essencialmente 

feminina: cuidar da casa, do marido e dos filhos.  

Entretanto, Friedan (1971) é uma das primeiras vozes a se levantar para afirmar 

que essa essência feminina exigida pela sociedade não lhe era inata e que as 

mulheres de seu tempo, assim como ela própria, estavam profundamente angustiadas 

por não conseguirem se realizar plenamente como sujeito, como podemos confirmar 

a seguir: 

                                                           
3 Já existia o sufrágio feminino em alguns estados norte-americanos antes disso. 
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O problema permaneceu mergulhado, intacto, durante vários anos, na mente 
da mulher americana. Era uma insatisfação, uma estranha agitação, um 
anseio de que ela começou a padecer em meados do século XX, nos Estados 
Unidos. Cada dona de casa lutava sozinha com ele, enquanto arrumava 
camas, fazia as compras, escolhia tecido para forrar o sofá, comia com os 
filhos sanduíches de creme de amendoim, levava os garotos para as reuniões 
de lobinhos e fadinhas e deitava-se ao lado do marido, à noite, temendo a si 
mesma a silenciosa pergunta: “É só isso?” (FRIEDAN, 1971, 17, grifo do 
autor). 

  
Lutavam sozinhas contra esse “mal sem nome”, porque a mística era tão 

fortemente enraizada que tinham vergonha de admitir, umas às outras, esse 

sentimento de insatisfação, esse desejo pelo mais. Mesmo sem se comunicarem, a 

sensação que sentiam era a mesma: uma angústia profunda. Por mais que tentassem 

se encaixar nessa mística, intimamente estavam desesperadas para encontrarem 

uma nova identidade feminina.  

As mulheres tentavam, por meio da felicidade dos filhos e do sucesso do 

marido, encontrar seu lugar no mundo. A mística fazia com que acreditassem que sua 

realização deveria ser alcançada por intermédio da relação mãe-esposa-dona de 

casa, porém foram percebendo aos poucos que isso não era o bastante para se 

realizarem como ser humano no mundo. A total ausência de perspectivas, planos 

pessoais, profissionais eram resultado de uma falta de objetivos na vida da mulher 

estadunidense. 

Essa insatisfação fez com que se buscasse novos modelos de identidade 

feminina. Podia-se, inicialmente, não se saber onde se queria chegar, mas tinham a 

forte convicção de que não podiam mais sacrificar suas vidas, suas próprias 

realizações para se moldarem ao que lhes era exigido. Desse modo, 

 
Foi a necessidade de uma nova personalidade que conduziu as feministas a 
abrir as trilhas inéditas para a mulher. Alguns desses caminhos eram 
excessivamente árduos, outros não tinham saída e outros ainda talvez 
tenham sido falsos, mas era autêntica a necessidade da busca. (FRIEDAN, 
1971, p.71). 

 

Nessa busca, rebelaram-se contra todo esse sistema culturalmente enraizado 

na sociedade estadunidense, desencadeando uma repercussão ampla no movimento 

feminista que, rapidamente, espalhou-se pelo mundo. Buscava-se, então, contestar o 

modelo ideal de família e de mulher difundido pelo American Way of life. Uma família 

perfeita, que tinha a mulher como base, imagem essa vendida pelo mundo, 

principalmente pelo cinema, entretanto não dava conta de demonstrar a profundidade 

do problema da mulher. As que não se submetiam a esse molde eram vistas como 
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estranhas, diferentes das demais e as que não ousaram se rebelar, permaneciam em 

suas vidas em busca de algo que sequer sabiam o que era. Tinham no seu íntimo a 

certeza de que algo estava errado, que a vida deveria ser muito além daquela que 

estavam vivendo. Mas como procurar novos caminhos se a religião, a ciência, a 

filosofia, enfim, todo um sistema foi desenvolvido para sustentar tal situação da 

mulher? 

A mídia também contribuiu para dar força à mística, principalmente com as 

inúmeras revistas voltadas para o público feminino. Os assuntos por elas publicados 

apresentavam dicas de comportamento, como conseguir um marido, sugestões para 

a educação dos filhos, discussões sobre a vida sexual, principalmente com dicas para 

se conseguir atingir o orgasmo, orientações de como não se tornar masculinizada. A 

mulher que porventura desejasse se posicionar em uma direção contrária e seguir 

uma carreira, por exemplo, abandonava sua feminilidade e adquiria traços que, nessa 

lógica, eram considerados masculinos.  

Essa legitimidade “científica”, religiosa e midiática fará com que as próprias 

mulheres tenham medo de se dispor contra essas imposições. Friedan (1971) mostra 

que muitas chegaram a acreditar que esse era um problema único delas e lotaram as 

clínicas em busca de acompanhamento psicológico. Nesse sentido, a crítica da autora 

é bem severa quanto a todo um sistema, inclusive científico, articulado para manter 

as mulheres em casa, para afirmar que o casamento e os filhos eram o seu destino 

biológico e social. 

A identidade feminina da época baseia-se, então, em um modelo que vê a 

realização do ser feminino por meio de um caminho extremamente biológico. É pelo 

casamento e pela maternidade que a mulher deve encontrar seu lugar no mundo, pois 

essas são as suas principais funções, ou seja, a proposta de uma realização que só 

engloba aspectos sexuais. Entretanto, é importante observar que  

 
A mística promete realização sexual por intermédio da renúncia do próprio 
eu, porém há estatísticas provando que a simples abertura desses caminhos 
ao seu lugar na sociedade acarretou um aumento dramático na capacidade 
de realização da mulher: o orgasmo. Nos anos que medeiam a emancipação 
conquistada pelas feministas e a contra-revolução sexual da mística feminina, 
a americana gozou de um aumento progressivo do orgasmo sexual. E as que 
o experimentaram mais plenamente eram sobretudo as que mais se 
adiantaram no caminho da auto-realização, as que se educaram para uma 
participação ativa no mundo exterior ao lar. (FRIEDAN, 1971, p.281). 
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 Mesmo oferecendo uma realização sexual, a mística não foi capaz disso. 

Muitas das mulheres que abandonaram outras perspectivas que não envolvessem a 

realização sexual foram percebendo que, por mais que se enquadrassem no padrão 

de feminilidade que lhes era solicitado, não conseguiam se realizar plenamente.  

Diante desse contexto desanimador, Friedan (1971) vê no trabalho o caminho 

da libertação feminina, o caminho para que a mulher possa realizar-se com todas as 

suas potencialidades, enfim, para realizar-se como ser humano, transcendendo os 

ensinamentos da mística. Entretanto, não é no valor do dinheiro recebido pelo trabalho 

que está a libertação, mas sim no momento em que se reacende a ambição pessoal 

da mulher. 

Como o trabalho é a possibilidade real de libertação, a psicóloga compreende 

que a educação deve ser reformulada, não somente a feminina, mas em seu contexto 

geral. É por intermédio da educação que haverá mudanças mais profundas na 

sociedade. Um novo retrato da mulher precisava ser construído e a educação, sem 

dúvidas, era um dos pilares para a construção da nova mulher que estava se formando 

nos Estados Unidos. 

Nesse processo de busca de uma nova identidade, Friedan (1971) incita uma 

reorganização das mulheres na tentativa de conquistarem o que lhes era negado pela 

mística, como podemos verificar:  

É tempo de deixar de curvar-se à ideia de que não há mais lutas para a mulher 
americana, que seus direitos já foram todos conquistados. [...]. Em quase 
todos os campos profissionais, nos negócios, nas artes e nas ciências, a 
mulher continua a ser tratada como cidadã de segunda classe. (FRIEDAN, 
1971, p.321). 
 

A ideia de que a vida da mulher era perfeita e de que não havia mais nada a 

ser conquistado não podia ser mais aceita. Nesse momento, era possível observar 

que a insatisfação, a angustia, o “problema sem nome” não era mais uma questão de 

não adaptação pessoal ao sistema. Tratava-se de um sentimento que envolvia a maior 

parte das mulheres e, finalmente, era concebível afirmar que o tal problema não era 

delas, mas sim efeitos da mística feminina. 

Se o destino à mulher proposto pela mística tinha se mostrado insuficiente, que 

caminhos seriam agora possíveis?  

 
Quem sabe o que será da mulher quando finalmente livre para ser ela 
mesma? Quem sabe qual a contribuição da sua inteligência quando esta 
puder ser alimentada sem sacrifício do amor? Quem sabe das possibilidades 
do amor quando o homem e a mulher compartilharem não só dos filhos, do 
lar, de um jardim, da concretização de seu papel biológico, mas também das 
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responsabilidades e paixões que constrói o futuro humano e traz pleno 
conhecimento da personalidade? Mal foi iniciada a busca da mulher pela 
própria identidade. Mas está próximo o tempo em que as vozes da mística 
feminina não poderão abafar a voz íntima que a impele ao seu pleno 
desabrochar. (FRIEDAN, 1971, p. 325). 
 

 As incertezas, seguramente, eram inúmeras. Não dava para se ter noção sobre 

o que aguardava as mulheres no futuro. Porém, fica evidente que as surpresas que 

surgiriam seriam consequências das próprias escolhas das mulheres. Ser capaz de 

conduzir seus passos além da mística era o modo que encontraram para que se 

pudesse deixar os erros desse modelo no passado.  

De modo geral, podemos observar que, embora Friedan (1971) se propusesse 

a analisar a mulher norte americana, muito da situação por ela apresentada fez-se 

presente em outros lugares. Os Estados Unidos, como potência mundial, vendiam 

uma imagem por meio do American Way que repercutiu ao redor do mundo. Assim, 

ao considerar a mulher estadunidense, temos também um retrato do que muitas das 

mulheres de outros países estavam vivenciando. Prova disso é que as reflexões da 

psicóloga serão uma das principais causas da reorganização do movimento feminista, 

desencadeando a sua segunda onda, que irá ecoar, inclusive, no Brasil. 

 

3.3 BELL HOOKS E AS NOVAS PERSPECTIVAS PARA O FEMINISMO 

 

As manifestações e teorias feministas até agora apresentadas não estão 

isentas de críticas. Na verdade, muitas lacunas são encontradas tanto na teoria 

quanto na prática do movimento. Uma das mais proeminentes críticas é da 

estadunidense Gloria Jean Watkins, mais conhecida pelo pseudônimo Bell Hooks.  

Hooks é uma escritora e ativista social que tem contribuído desde o início da 

década de 1980 com a crítica feminista, mais precisamente para a inclusão da crítica 

e na crítica dos que estão marginalizados. Um dos principais focos é a questão do 

feminismo e o engajamento da mulher negra e quais consequências o movimento 

pode ter para elas.  

Em Feminist Theory from margin to center (1984), a autora chama atenção para 

o fato de que o que havia sido construído e questionado pela crítica feminista não 

dava conta da situação de todas as norte-americanas. O feminismo nasce nos 

Estados Unidos com mulheres brancas, educadas e de classe média. Por outro lado, 

uma grande parcela não se enquadrava nesse padrão. Eram negras, de baixa 

escolaridade e lutando para garantir a sua sobrevivência. 
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Friedan será um dos grandes alvos da crítica de Hooks, como podemos 

observar: 

She made her plight and the plight of white women like herself synonymous 
with a condition affecting all American women. In so doing, she deflected 
attention away from her classism, her racism, and her sexist attitudes towards 
the masses of American women. In the context of her book, Friedan makes 
clear that the women she saw as victimized by sexism were college-educated, 
white women who were compelled by sexist conditioning to remain in the 
home. (HOOKS, 1984, p.2).4 

 

Hooks (1984), aqui, deixa nítida a discordância de ideias. Para ela, Friedan 

(1971) presume que seus problemas, bem como os das categorias que ela representa 

(branca, educada e de classe média), poderiam ser capazes de abarcar toda a 

diversidade da mulher norte-americana da época. Entretanto, as mulheres 

trabalhadoras e/ou negras não estavam contempladas por essa pauta do feminismo, 

pois não se questionava nem se propunha nada de novo para a mulher que não era 

casada, que não tinha com quem deixar os filhos para trabalhar, para a mulher que 

não via no trabalho o modo de realizar-se plenamente, uma vez que seus trabalhos 

muitas vezes eram extremamente desgastantes e mal remunerados.  

Nesse sentido, Hooks (1984) não procura desmerecer a causa defendida por 

Friedan (1971). Na verdade, reconhece os problemas por ela denunciados, porém, 

posiciona-se de um lugar em que mais do que restringir a crítica é preciso expandi-la, 

alcançar toda e qualquer mulher, para que o movimento feminista possa ser muito 

mais do que uma causa individual e passe a ser algo construído coletivamente.  

Ser uma ação coletiva é uma das grandes bandeiras de Hooks (1984) para o 

movimento feminista. Segundo ela, é necessário que se deixe de lado ações que só 

possuam repercussões individuais para se pensar em um feminismo capaz de atingir 

as massas de mulheres. Não se deve pensar como um estilo de vida ou como uma 

identidade pré-concebida, mas como um modo de transformar de forma expressiva a 

vida de mulheres e homens. Para tanto, uma das primeiras ações é modificar a 

imagem negativa do movimento com as massas de mulheres para fazer com que 

conheçam as lutas, acrescentem novas pautas, enfim, sejam realmente integrantes 

da luta feminista.  

                                                           
4 Ela fez a situação dela e a situação da mulher branca sinônimo com a condição que afeta todas as 

mulheres americanas. Fazendo isso, ela desviou a atenção para o seu classismo, seu racismo, suas 
atitudes sexistas além das massas das mulheres americanas. No contexto de seu livro, Friedan deixa 
claro que a mulher vista como vítimas pelo sexismo eram estudantes universitárias, brancas que eram 
obrigadas pelo condicionamento do sexismo a permanecerem em casa. (Tradução nossa). 
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Além das críticas tecidas sobre o movimento feminista, a autora propõe novos 

rumos. Um deles diz respeito a uma irmandade de mulheres que precisamos criar e 

fortalecer no nosso dia a dia. A construção social ensinou a todas as mulheres a se 

sentirem ameaçadas pela presença de outras. Perpetuou-se a ideia de que são 

naturalmente inimigas umas das outras. Desse modo, antes de buscar ações práticas 

que vão além do gênero, é preciso que se repense as práticas internas que 

possibilitarão fortificá-lo.  

Apesar de sofrerem diferentes formas de exploração e opressão, as mulheres 

precisam encontrar o caminho da solidariedade, que conduza para a desestabilização 

do patriarcado. Respeitando a diversidade, é possível direcionar-se para vencer as 

barreiras impostas pelo sexismo que perpetua a ideia de impossibilidade de uma 

ligação verdadeira e profunda entre mulheres. Essa imagem, cheia de preconceitos, 

contribui para a consolidação do sexismo. 

Assim, romper com o sexismo é a principal função do feminismo, definido por 

Hooks (1984) como um movimento para eliminar a opressão sexista. Demarcando-o 

dessa forma, deixa-o bem amplo e receptivo para todos os que quiserem fazer parte 

dele – homens, mulheres, jovens, enfim, todos.  As pessoas, independentemente do 

sexo, idade e lugar, sofrem com os efeitos do sexismo, por isso devem se engajar 

para acabar com ele.  

Nesse sentido, há uma posição contrária à das feministas radicais, uma vez 

que não se vê mais o homem como um inimigo, como o outro a ser combatido. É 

evidente que ao longo dos tempos a opressão do homem sobre a mulher se 

sobressaiu, contudo, ao pôr o homem como o inimigo, está fortalecendo a cultura 

sexista. Nessa nova visão apresentada, o homem é visto como opressor, mas também 

como oprimido, pois, enquanto ele oprime a mulher, é também oprimido pelo sistema 

capitalista, por questões raciais. O homem, assim, deve ser incluído no feminismo, 

deve ser visto como um aliado na desconstrução das ideais sexistas.  

Pensar o feminismo como ações voltadas somente para as questões de gênero 

não dá conta de eliminar as múltiplas formas de opressão e exploração existentes. 

Para Hooks (1984), não é possível pensar em formas isoladas de opressão, uma vez 

que elas estão interligadas. Além do gênero, deve ser parte do feminismo a luta contra 

o racismo e a luta de classe. Só quando formos capazes de pensarmos raça, gênero 

e classe de forma conjunta poderemos ser capazes de transformações culturais 

efetivas.  
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Outra crítica severa à Friedan (1971) relaciona-se ao trabalho. Como vimos, a 

psicóloga norte-americana vê o trabalho como meio de libertação feminina. Segundo 

a autora, é por meio dele que a mulher encontrará sua independência financeira e sua 

realização pessoal, eliminando assim as raízes do “problema sem nome”. Não 

obstante, Hooks (1984) evidencia que o trabalho não era uma realidade para a mulher 

que Friedan (1971) descreve em sua obra, pois massas de mulheres trabalhadoras 

enfrentavam, nesse mesmo período, as dificuldades do mundo do trabalho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
They were so blinded by their own experiences that they ignored the fact that 
a vast majority of women were (even at the time The Feminine Mystique was 
published) already working outside the home, working in jobs that neither 
liberated them from dependence on men nor made them economically self-
sufficient. (HOOKS, 1984, p.95).5 

 

 O trabalho não era capaz de libertar as mulheres, pois os baixos salários não 

permitiam uma independência econômica real. Assim, ele não foi capaz de cumprir 

com tais expectativas, pois estava atrelado a outras formas de opressão, no caso, a 

capitalista. O que era proposto como um caminho de libertação da opressão sexista, 

muitas vezes, mostrou-se como uma porta para outro tipo de exploração.  

 A proposta de Hooks (1984) é a reorganização do feminismo, tornando-o em 

um movimento amplo que se posicione contra as mais diversas formas de exploração 

e opressão, seja ela de classe, de gênero ou de raça.  

 Dezesseis anos após a publicação de Feminist Theory from margin to center 

(1984), Bell Hooks lança a obra intitulada Feminism is for everybody: passionates 

politcs (2000). Nesta obra, a autora retoma pontos importantes de sua teoria e analisa 

o feminismo contemporâneo, bem como, mais uma vez, propõe direcionamentos para 

o feminismo no futuro. 

 Nesse sentido, propõe o retorno de um feminismo radical, ou seja, de retorno 

às raízes do movimento, pois acredita que é por meio do feminismo que teremos 

condições de superar várias divergências que encontramos em nossa sociedade. Ela 

reafirma seu posicionamento de que o feminismo é um movimento que tem por 

objetivo acabar com o sexismo e, consequentemente, com a exploração e opressão 

sexista. Para tanto, é preciso que o feminismo se reafirme, que superemos as ideias 

                                                           
5 Elas estavam tão cegas em suas próprias experiências que ignoraram o fato de que a grande 

maioria de mulheres já estava (mesmo no tempo em que a Mística Feminina foi publicada) 
trabalhando fora de casa, trabalhando em empregos que nem as liberavam da dependência 
masculina nem as faziam economicamente autossuficientes. (Tradução Nossa). 
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negativas que se tem contra ele; é preciso, ainda, como ela mesma afirma “come 

closer to feminism” (chegar mais perto do feminismo). 

 Chegar mais perto é finalmente conhecer o movimento e seus objetivos e com 

isso conseguir mudanças: “I believe in their capacity to chance and grow. And I believe 

that if they knew more about feminism they would find in feminist movement the hope 

of their own release from de bondage of patriarchy” (HOOK, 2000, p.IX)6. É justamente 

a falta de conhecimento sobre o que é feminismo e sua pauta de lutas que permite 

que ele seja posto de lado, que permite que seja ridicularizado e, até mesmo, temido. 

É somente por meio da aproximação do movimento que será possível romper com 

tais preconceitos. 

 Para tanto, Hooks (2000) chama a atenção para o fato de que houve um 

processo de academização do feminismo. As teorias são feitas dentro das 

universidades em uma linguagem que não favorece a leitura do público em geral, são 

textos feitos para quem está na academia. Entretanto, se o feminismo desejar retornar 

às suas raízes e engajar mais pessoas, precisa encurtar distâncias, ir além dos muros 

universitários. 

 Os caminhos apontados por Hooks (2000) não diferem muito dos propostos em 

1984. Agora, o foco é rever o já dito e, principalmente, utilizar-se de uma linguagem 

de fácil compreensão. Nesse momento, ela faz referência ainda ao trabalho de Friedan 

(1971), mas dessa vez não é um de seus objetivos principais. 

 Os direcionamentos passam por noções já conhecidas, como por exemplo, o 

poder da irmandade entre mulheres. Hooks (2000) reafirma o poder dessa união no 

posicionamento contra o patriarcado e o que ele representa, ou seja, juntas, as 

mulheres são mais confiantes e o apoio mútuo será capaz de fortalecê-las. 

 Outro aspecto relevante é a presença de homens no movimento. A autora já 

dera o indicativo da necessidade da participação massiva de homens no movimento 

feminista em sua primeira obra. Agora, Hooks (2000) fortalece essa ideia, uma vez 

que não é o homem o problema do sexismo, mas o pensamento sexista, a sociedade 

construída tendo como alicerces as ideias do patriarcalismo, uma vez que as próprias 

mulheres, muitas vezes, perpetuam essas ideias. 

                                                           
6 Eu acredito na capacidade deles de mudar e crescer. E eu acredito que se eles soubessem mais 

sobre o feminismo eles encontrariam no movimento feminista a esperança e sua própria libertação 
da escravidão do patriarcado. (Tradução Nossa). 
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 Nesse contexto, a ideia da escritora é bem esperançosa em comparação às 

primeiras teorias feministas. Se compararmos com o pensamento de Beauvoir (1970), 

vemos que relacionamentos e casamento eram vistos de forma extremamente 

negativa para a mulher, apontando para a impossibilidade de a mulher realizar-se 

amorosamente e profissionalmente. A maternidade, por sua vez, era a condenação 

dela.   

 Essas mudanças de perspectivas reforçam a noção de que o movimento 

feminista evoluiu e com isso acarretou profundas mudanças nas formas como os 

sexos se relacionam. Antes, a teoria e a prática feminista indicavam que a 

maternidade aprisionava a mulher ao patriarcado. Isso, sem dúvidas, influenciou para 

que muitas mulheres se afastassem do feminismo. As mulheres que desejavam ser 

mãe não se sentiam representadas nem parte dessa negação à maternidade. 

Atualmente, fala-se em uma teoria que propõe perspectivas novas para a 

maternidade, que inclui a participação efetiva do homem na criação dos filhos.  

 
“One of the most positive interventions feminist movement made on behalf of 
children was to create greater cultural awareness of the need for men to 
participate equity in parenting not just to create gender equity but to build 
better relationships with children. (HOOKS, 2000, p.75) ”7. 

 

 O feminismo radical proposto por Hooks (2000), assim, mostra-se um 

movimento amplo, pró-família, preocupando-se, inclusive, com a educação dos filhos. 

Entretanto, é relevante ressaltar que essa família não é a defendida pelos moldes 

patriarcais: heterossexual e centrada na dominação masculina. Trata-se de uma 

família em que os padrões sexistas não encontram mais lugar, formada por 

heterossexuais ou em relações homoafetivas. O que importa, aqui, são as relações 

de amor construídas.  

 Mesmo com essas novas tendências, a crítica feminista, apesar dos avanços 

que o movimento teve desde a sua formação, sofre inúmeros bombardeios da mídia, 

formando indivíduos, sejam eles homens ou mulheres, cada vez mais resistentes a se 

verem como feministas. Criou-se um movimento antifeminista em prol da “família 

tradicional”.  Cada vez mais, presenciamos ações com o objetivo de ridicularizar e 

                                                           
7 Uma das intervenções mais positivas que o movimento feminista fez em nome das crianças foi criar 
   uma grande consciência cultural da necessidade de os homens participarem igualmente nos   
   cuidados com os filhos, não apenas para criar a igualdade de gênero, mas para construir melhores  
   relacionamento com as crianças. (Tradução Nossa). 
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difundir ideias que, muitas vezes, não condizem com a real perspectiva feminista. 

Entretanto, Hooks (2000) observa que 

 
Anti-feminist backlash exists because the movement was successful at 
showing everyone the threat patriarchy poses to the well-being of females 
and males. If feminist movement had not offered a true accounting of the 
dangers of perpetuating sexism and male domination, it would have failed. 
There would have been no need to mount an anti-feminist campaign. 
(HOOK, 2000, p. 116-117).8 
 

O que poderia ser visto como negativo deve ver encarado como como um efeito 

das grandes realizações do movimento. O feminismo desafiou um sistema há muito 

internalizado e que favorece a muitos, por isso, é normal haver posicionamentos 

contrários.  

Assim, fica-nos a esperança de que as possibilidades de mudanças ainda são 

muitas, mas que só poderão ser alcançadas com um realinhamento de um movimento 

radical que é o feminismo, uma vez que ele permanece vivo e permanecerá até que 

possamos atingir sua longa pauta, o que só é possível tendo a consciência de que 

“feminismo é para todos”.  

Diante do que até aqui foi apresentado, acreditamos que não é possível afirmar 

que exista um único movimento feminista. Pensar no movimento como singular não 

parece ser capaz de dar conta de tudo o que ele propõe. Dessa forma, usar o termo 

no plural, feminismos, parece-nos mais apropriado para abranger todas as tendências 

desde o seu surgimento até os dias atuais, uma vez que o movimento feminista 

continua ainda hoje com ações e, principalmente, com uma pauta em expansão, 

conforme vão se detectando desigualdades e preconceitos contra as mulheres. 

 

3.4 FEMINISMO (S) NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO  

 

O movimento feminista no Brasil possui momentos importantes para a 

construção dos direitos e conquistas sociais que hoje as mulheres possuem. Seu início 

é dito bem-comportado, tendo como principal nome Bertha Lutz (1894-1976). Esse 

primeiro momento ocorre na década de 1920 e tem a questão política como principal 

                                                           
8 A Reação antifeminista existe porque o movimento foi bem-sucedido, mostrando para todos a 

 ameaça que patriarcado representa para o bem-estar de mulheres e homens. Se o movimento 
 feminista não tivesse oferecido uma verdadeira contabilidade dos perigos de perpetuar sexismo e 
 dominação masculina, ele teria falhado. Não haveria a necessidade de montar uma campanha 
 antifeminista. (Tradução Nossa). 
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luta. Nesse período, o foco era garantir que as mulheres tivessem o direito de votar e 

serem votadas. Outro ponto importante, era a questão trabalhista. O feminismo, aqui, 

não procura desafiar o patriarcado, mas garantir o apoio da sociedade para a sua 

causa, por isso, o título de ser bem-comportado; é conservador e ainda se baseia no 

moralismo. Após garantir a conquista da participação da mulher na vida política em 

1932, o movimento acabou perdendo forças.  

 As décadas de 1960 e 1970 são de grande efervescência política, cultural e 

comportamental. O mundo pós-guerra procura novos caminhos em busca de mais 

liberdade, deixando o conservadorismo de lado. Esse contexto contribui para o 

renascimento do feminismo, conhecido como o novo feminismo. Questionar a 

sociedade conservadora e buscar a liberdade, inclusive a sexual, são as grandes lutas 

do movimento nessa nova fase. Se no momento anterior tinha-se um feminismo que 

tinha como foco principal a vida pública, a segunda onda do feminismo desencadeia 

um momento de reflexão sobre a vida pessoal das mulheres. Entretanto, é relevante 

ressaltar que essa tendência era baseada nos modelos europeu e norte-americano, 

que tinham democracias consolidadas. O feminismo no Brasil, por outro lado, nasce 

em meio a uma ditadura militar, bem diferente do contexto dos países do hemisfério 

norte. Assim, nasce envolto em um paradoxo, ou seja, 

 
[...] ao mesmo tempo em que teve que administrar as tensões entre uma 
perspectiva autonomista e sua profunda ligação com a luta contra a ditadura 
militar no Brasil, foi visto pelos mesmos integrantes dessa luta com um sério 
desvio pequeno-burguês. (PINTO, 2003, p.45). 
 

O Marxismo, que era a grande tendência teórica da época, via o feminismo 

como uma luta menor, um desvio do objetivo maior que era a questão de classe. 

Acreditava-se, assim, que a luta das mulheres estava incluída dentro do proletariado. 

Quem assim pensava não foi capaz de perceber que a opressão possui várias formas 

de se apresentar. Certamente, a opressão do proletariado era algo real, mas a das 

mulheres também.  

Sobre essa mesma questão, Teles (2003) reforça a ideia de que o feminismo 

era visto como um transvio dos ideais Marxistas. 

 
Assim, o novo feminismo, que surgiu no decorrer da década da mulher, trouxe 
no seu bojo compromissos com ideais democráticos e socialistas. Mas as 
dificuldades encontradas foram muitas, mesmo entre as mulheres e homens 
reconhecidos como portadores de ideais progressistas, que resistiam a 
discutir o feminismo como algo necessário. Grande parte das lideranças de 
esquerda (homens e algumas mulheres) afirmava que “o feminismo tem um 
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caráter divisionista e pretende favorecer as classes dominantes. ” (TELES, 
2003, p. 91-92, grifo do autor). 
 

O feminismo, portanto, era considerado como uma distração mediante à luta 

de classes. Os marxistas propunham uma a libertação do homem por meio do fim da 

divisão de classes, porém as feministas compreendiam que essa libertação não 

conseguia dar conta das especificidades da causa feminina.  

É relevante ressaltar que essas duas propostas não se opõem completamente, 

muito pelo contrário, são partes de uma luta maior que é focada na libertação de 

mulheres e homens. Na verdade, as questões de classe, gênero e também de raça 

são alicerces importantes na busca de uma libertação verdadeira e profunda na 

sociedade da época em questão, bem como da contemporânea.  

Apesar de seguir tendências europeias e norte-americanas, o feminismo no 

Brasil não foi uma mera reprodução de ideias. Todas as questões que envolviam a 

mulher brasileira foram incorporadas às lutas locais. Com a declaração da 

Organização das Nações Unidas (ONU) de que 1975 seria o ano internacional da 

mulher, o feminismo no país toma corpo e passa a ser um movimento público. Desse 

modo, desse modo, utiliza o ano dedicado à mulher e, posteriormente, a década da 

mulher para ganhar projeção. 

Esse movimento se divide, tendo como principais tendências a marxista, a 

liberal e a radical. As duas primeiras são mais políticas, sendo que a marxista se 

centrava nos direitos coletivos; a liberal, por outro lado, voltava-se para a conquista 

dos direitos individuais. A radical questiona a própria condição da mulher, discutindo 

aspectos que até o momento não faziam parte da discussão e bem mais específicos; 

traz à tona, por exemplo, a opressão que a mulher sofre pelo patriarcado. Apesar das 

tendências diversas,  

 
De qualquer forma, no fim da década havia um fato inegável: o movimento 
feminista existia no Brasil. Frágil, perseguido, fragmentado, mas muito 
presente, o suficiente para incomodar a todos os poderes estabelecidos, tanto 
dos militares como dos companheiros homens de esquerda. (PINTO, 2003, 
p. 66). 

   

Os anos que se seguem são marcados por um processo de especialização do 

movimento por meio de Organizações Não Governamentais (ONG’s). O feminismo, 

assim, subdivide-se ainda mais, uma vez que cada ONG possui uma luta muito 

específica e fechada. Esse período é marcado também por duras críticas, pois 

começa-se a questionar o fato de o movimento ser feito apenas por mulheres brancas 
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de classe média. Apesar do feminismo ter por intuito atingir todas as mulheres, não 

possuía representações mais diversificadas. O movimento feminista, desse modo, 

ramifica-se mais, criando vertentes que buscam dar mais representatividade a 

diversidade da condição e opressão feminina.  

Apesar das fragmentações, muitas foram as conquistas do movimento, as quais 

extrapolaram o caráter privado das primeiras reuniões feministas e que conseguiram 

realizar uma verdadeira revolução social. Entretanto, “[...] a trajetória não acaba aqui. 

Como muitas outras lutas populares e identitárias no Brasil, o feminismo tem uma 

longa história pela frente. ” (PINTO, 2003, p. 106). Nesse percurso de estabilização 

do feminismo, que permitiu que as mulheres pudessem vivenciar as mudanças da 

sociedade, a crítica feminista foi de grande importância para que houvesse uma 

consolidação do movimento. Dentre tantos trabalhos e pesquisas realizadas no país, 

devemos reconhecer o pioneirismo de Heleieth Saffioti. 

Saffioti publica em 1967 a obra A mulher na sociedade de classes: Mito e 

realidade, que será a primeira a se dispor a traçar a história da mulher brasileira, 

dando o primeiro passo na construção da teoria feminista no Brasil.  Inspirada nos 

preceitos marxistas, volta-se para uma análise em que a questão da mulher está 

intrinsecamente relacionada com a questão de classe.  

Um dos pontos chave da obra diz respeito ao papel do capitalismo na opressão 

da mulher, como podemos observar a seguir: 

 
As desvantagens sociais de que gozavam os elementos do sexo feminino 
permitiam à sociedade capitalista em formação arrancar das mulheres o 
máximo mais-valia absoluta através, simultaneamente, da intensificação do 
trabalho, da extensão da jornada de trabalho e de salários mais baixos que 
os masculinos, uma vez que, para o processo de acumulação rápida de 
capital, era insuficiente a mais-valia relativa, obtida através do emprego da 
tecnologia de então[...].  (SAFFIOTI, 2013, p. 67). 

 

 Nesse sentido, destaca que, ao sair de suas casas em busca de libertação, a 

mulher acabou caindo nas amarras da exploração da máquina capitalista.  O trabalho 

que prometia uma dupla libertação, a econômica e a social, não conseguiu cumprir 

com tais expectativas. No que concerne à libertação econômica, o trabalho não foi 

capaz de garanti-la, uma vez que as mulheres recebiam salários muito mais baixos 

que os homens. Já em relação à superação dos preceitos de inferioridade social, a 

mulher também não conseguiu superá-lo por meio do trabalho. Presa à lógica do 

capital, a mulher tornou-se duplamente oprimida. Nessa perspectiva, fica evidente que 
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a mulher só conseguirá libertar-se plenamente por meio da supressão do capitalismo, 

dado que esse sistema favorece a marginalização, principalmente de mulheres.  

Em meio a tantos caminhos percorridos pelo movimento feminista, podemos 

apontar que sua maior derrota foi não ter conseguido ser mais amplo, contar com a 

participação popular. Apesar disso, vemos também que esse fato não impediu que as 

mulheres avançassem em suas reivindicações. O feminismo no Brasil acabou sendo 

mal visto até mesmo por mulheres que levantaram bandeiras contra ele, porém, o que 

foi conquistado pelas feministas foi amplo em seus efeitos, que atingiram, inclusive, 

as que não se diziam feministas. 

O feminismo, mesmo não sendo popular, conseguiu atingir uma verdadeira 

revolução do comportamento feminino e, consequentemente, uma enorme 

transformação nas relações de gêneros. As mulheres agora são conscientes de que 

não devem aceitar serem vítimas de preconceito e de opressão; mais do que isso, 

assumidamente feminista ou não, a mulher no Brasil e no mundo está abalando as 

bases do poder patriarcalista. Esse é um caminho que se abriu com o feminismo e 

que não há como retroceder. 

 
Não existe retorno possível. Nunca mais seremos aquilo que éramos. O 
desconhecimento não se recupera. E o que nós adquirimos, acima de tudo, 
acima das leis e das conquistas de espaço, foi o conhecimento, consciência. 
Hoje sabemos, e não naquele íntimo, calado conhecimento de nossas avós, 
que temos capacidades ilimitadas. Que tudo está ao nosso alcance e é um 
direito nosso. Isso não se apaga [...]. (COLASANTI, 1981, p. 184). 

 

A impossibilidade de recuar faz-nos caminhar para frente em busca de 

construirmos uma nova identidade, livre das amarras que nos prendiam outrora.  

A necessidade de encontrar uma nova identidade para as mulheres é uma 

grande marca do movimento nesse período. Busca-se dar às mulheres condições de 

traçarem seu próprio destino sem serem moldadas por determinismos biológicos nem 

sociais, no caso, de classes. A mulher está em um processo em que os formatos 

atuais da sociedade não são mais capazes de defini-las. 

 
A sociedade de classes estabelece para a mulher o papel de reprodutora e 
mantenedora da força de trabalho. Assim justifica o seu lugar no exército de 
mão-de-obra de reserva e a “eterna” divisão entre homens e mulheres. 
Portanto, a necessidade da autonomia da mulher se explica pela própria 
história da condição da mulher, estando milenarmente à margem do processo 
de decisão, ela tem acatado as decisões dos homens e se submetido às suas 
]]vontades e decisões. Isso ocorre tanto na vida privada como pública: família, 
Igreja, Estado, partidos políticos, sindicatos, etc. Daí a necessidade de 
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propiciar à mulher o direito de falar por si, tomar suas próprias decisões, 
buscar, enfim, sua identidade.  (TELES, 2003, p.127, grifo do autor). 

  

É por meio da negação de seu papel tradicional, sua condição pré-determinada 

que a mulher vai se lançar na aquisição de sua nova identidade que, evidentemente, 

não é única para todas elas. As possibilidades que surgiram foram essenciais para 

que algo novo sobrevisse: o poder de escolha feminino no que diz respeito ao seu 

papel na sociedade. Agora, não cabe mais ao ser masculino ditar as normas, a mulher 

quer se afirmar livre para ser o que quiser: mãe, trabalhadora, dona de casa, casada, 

solteira, heterossexual, homossexual, enfim, uma infinidade de possibilidades que só 

ela mesma é capaz de construir.  

 

3.5 O FEMININO LITERÁRIO: A CRÍTICA FEMINISTA NA LITERATURA 

 

O feminismo, como vimos, modificou as relações entre os sexos ao propor 

mecanismos e ações que tivessem homens e mulheres em papeis de equidade, 

respeitando as especificidades de cada um.  

Essas profundas transformações também terão impacto na crítica literária. O 

advento dos estudos culturais propiciou que a crítica feminista se estabelecesse e se 

consolidasse no cenário da teoria da literatura. Nesse quadro, é relevante que 

compreendamos o que é a crítica feminista e a que ela se propõe.  

 

[...] a crítica feminista busca definir o sujeito mulher, verificar as práticas 
culturais através das quais esse sujeito se apresenta e é apresentado, bem 
como reconhecer as marcas de gênero que especificam os modos de ser 
masculino e feminino, além de sua representação na literatura. (ZINANI, 
2006, p.19-20). 
 

 Zinani (2006), desse modo, define a crítica feminista por meio de sua busca por 

definições do sujeito mulher na literatura. Kate Millet, em 1970, publica a obra que 

inaugura essa vertente literária, Sexual Politics, que, ao iniciar esse modo de se 

debruçar sobre o texto, abre caminho para inúmeras obras as quais juntas 

fortaleceram esse campo de pesquisa. 

 Ainda elencando as características da crítica literária feminista, Zolin (2009), 

observa que, 

Se as relações entre os sexos se desenvolvem segundo uma orientação de 
política e poder, também a crítica literária feminista é política na medida em 
que trabalha no sentido de interferir na ordem social. Trata-se de um modo 
de ler a literatura confessadamente empenhado, voltado para a 
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desconstrução do caráter discriminatório das ideologias de gênero, 
construídas, ao longo do tempo, pela cultura. Ler, portanto, um texto literário 
tomando como instrumento os conceitos operatórios fornecidos pela crítica 
feminista implica investigar o modo pelo qual tal texto está marcado pela 
diferença de gênero, num processo de desnudamento que visa despertar o 
senso crítico e promover mudanças às convicções sociais que, 
historicamente, têm aprisionado a mulher e tolhido seus movimentos. (ZOLIN, 
2009, p.218). 

  

  A questão política, dessa maneira, toma espaço dentro dos estudos literários 

de gênero. Busca-se fazer com que a literatura, que em momentos anteriores foi 

também instrumento de perpetuação de uma ideologia de cunho sexista, seja agora 

um veículo para agir no sentido contrário – ou seja, no processo de desconstrução de 

estereótipos femininos –, atuando, portanto, como agente social transformador. 

 Nesse contexto, convém ressaltar que essa se dá, principalmente, porque 

durante muito tempo a literatura, em sua expressiva maioria produzida por homens, 

não foi capaz de dar voz para uma mulher como sujeito. Muitas dessas definições 

eram carregadas de estereótipos como apontam Branco e Brandão (1989):  

 
A personagem feminina, construída e produzida no registro do masculino, não 
coincide com a mulher. Não é réplica fiel, como muitas vezes crê o leitor 
ingênuo. É, antes, um produto de um sonho alheio e aí ela circula, neste 
espaço privilegiado que a ficção torna possível. (BRANCO; BRANDÃO, 1989, 
P. 17). 
 

 As mulheres são apresentadas como um reflexo de como os homens as viam 

e do que acreditavam ser uma mulher. Nessa visão exterior, a representação feminina 

na literatura de autoria masculina é extremamente criticada por ser perpetuaora de 

estereótipos, em sua maioria relacionados à uma posição de subordinação, de objeto 

frente aos desejos masculinos. A mulher representada na literatura de autoria 

masculina, nesse contexto, é vista como fruto do imaginário, no caso o masculino; é, 

pois, o que os homens acreditam ser uma mulher, o que eles desejam que ela seja. 

 Essas duas oposições, sujeito e objeto, são marcadas pela subordinação 

feminina ou pela luta contra ela. A mulher-objeto age como “algo” pertencente ao 

homem, caracterizando-se, especialmente, pela subordinação completa ao homem. 

Por outro lado, a mulher-sujeito rejeita esse modelo de vida e contra ele se revolta, 

tendo a insubordinação como sua principal particularidade. Ao desafiar esse modelo 

instituído, procura novas formas, novas identidades para si própria que não estejam 

pressas a essas dicotomias. O que pode ser e o que deseja ser é muito amplo para 

ser resumido nessas possiblidades.  
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 O estabelecimento de uma crítica que aponte para uma ressignificação da 

mulher na literatura passou por etapas de fundamental importância, entre elas 

destacamos a entrada mais expressiva da mulher no campo da escrita e a expansão 

do cânone, principalmente por meio de resgates de escritoras que não tiveram o 

devido reconhecimento nos períodos de publicações de suas obras. Há ainda aquelas 

que mesmo encontrando algum reconhecimento quando publicavam, com o tempo, 

têm suas obras destinadas ao “esquecimento”, tanto do público leitor quanto da crítica 

especializada.  

 Dessa forma, a expansão do cânone passa diretamente pelo feminismo, como 

observa Culler (1999):  “Em seus múltiplos projetos, o feminismo efetuou uma 

transformação substancial da educação literária nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, 

através de sua expansão do cânone literário e da introdução de uma gama de novas 

questões. ”  Esse processo, iniciado nos EUA e na Grã-Bretanha, expande-se por todo 

o mundo ocidental e permite que aqueles uma vez marginalizados dentro do campo 

literário ganhem voz, emitindo, por conseguinte, um contradiscurso em que 

estereótipos e preconceitos não possuem mais espaço.   

 Quando as próprias mulheres começam a dizer como realmente são e quais os 

seus anseios mais profundos, é possível construir uma representação mais fiel. Se 

antes o olhar que as via era o do outro, agora elas mesmas podem expressar como 

realmente se sentem. Vale apontar aqui a liberdade que o texto literário possui; não 

estamos aqui evidenciando apenas aspectos históricos e deixando de lado as 

características de um texto de ficção. Entretanto, acreditamos que a literatura é sim 

uma representação das ações humanas e, por isso, traçamos paralelos entre o real e 

o ficcional. 

 Sendo um olhar interno, a literatura produzida por mulheres ganha destaque no 

trabalho da crítica feminista. Essa literatura se opõe claramente a uma literatura que 

perpetue rótulos que, em sua maioria, são frutos da bifurcação santa ou puta. Ou seja, 

a mulher, dessa maneira, podia ser vista, segundo Zolin (2009), como sedutora e 

megera, ambas as percepções negativas, sendo a única positiva possível aquela em 

que é vista por uma leitura angelical. 

 Nesse percurso, a crítica empenhadamente feminista busca realizar uma leitura 

que rompa com os padrões de uma crítica literária em que as mulheres não possuem 

voz e são representadas como objetos. Showalter (1994) aponta para o fato de que 

nos primórdios dessa crítica havia uma tendência de revisionismo de textos, que faz 
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parte do modelo patriarcal, como o principal objetivo de realizar uma leitura feminista 

do texto. Entretanto, não acredita que 

 
[...] a crítica feminista possa encontrar um passado útil na tradição crítica 
androcêntrica. Ela tem mais a aprender a partir dos estudos da mulher do que 
dos estudos literários e culturais da tradição anglo-americana, mais a 
aprender a partir da teoria feminista internacional do que de outro seminário 
sobre os mestres. Deve encontrar seu próprio assunto, seu próprio sistema, 
sua própria teoria. (SHOWALTER, 1994, p.28-29). 
 

 A proposta aqui é a de fazer com que a crítica feminista se volte para si, para a 

mulher como maior objetivo de seu trabalho. Trata-se, pois, de assumir um 

posicionamento interno, dentro do próprio espaço da mulher na literatura e, dessa 

forma, ser capaz de criar um sistema literário que não fique às margens do cânone. 

 Para esse processo Showalter (1994) utiliza a expressão ginocrítica. Esse 

termo parte da aceitação de uma diferença de leitura e de escrita entre homens e 

mulheres. Vale ressaltar aqui que essa distinção não corresponde a uma forma de 

desvalorização da atuação da mulher em relação à literatura. É preciso, na verdade, 

que se se rompa com a ideia de que o que é feminino é menosprezado e inferiorizado 

na crítica literária e adentrar nessa forma de produzir e ler textos para fortalecer a 

crítica literária feminista.  

 Esse modelo traz dentro dele subdivisões nos modos pelos quais o pesquisador 

se debruça sobre o texto. São modelos que, segundo Showalter (1994), são baseados 

em quatro áreas: a biológica, a linguística, a psicanalítica e a cultural. A crítica 

biológica, também chamada de orgânica, realiza uma leitura do texto literário centrada 

em diferenças corporais entre homens e mulheres. O corpo assume, assim, a fonte 

da imaginação e influência na criação literária. O modelo linguístico, por sua vez, parte 

da ideia de que homens e mulheres possuem linguagens diferentes e que isso exerce 

um papel importante na criação literária. Uma vez que o discurso é marcado por uma 

ideologia dominante, a aqui em questão é a do patriarcado; é por meio de uma 

reinvenção da linguagem que as mulheres devem romper com o patriarcalismo. Já o 

modelo baseado na psicanálise parte de princípios que as diferenças são partes da 

psique e das relações de gênero. Nesse sentido, incorpora questões relacionadas à 

biologia e linguística. Por último, o modelo cultural aponta para um entrecruzamento 

das três anteriores, pois compactua com a noção de que as diferenças nesse processo 

de escrita literária passam necessariamente pelos aspectos culturais que, por sua vez, 
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envolvem ainda aspectos da biologia, da linguística, da psique, de classe, raça, 

nacionalidade e história. Ao final, Showalter (1994) chega a ideia de que 

Uma teoria baseada em um modelo da cultura da mulher pode proporcionar, 
acredito eu, uma maneira de falar sobre a especificidade e a diferença dos 
escritos femininos mais completa e satisfatória que as teorias baseadas na 
biologia, na linguística ou na psicanálise. De fato, uma teoria da cultura 
incorpora ideias a respeito do corpo, da linguagem e da psique da mulher, 
mas as interpreta em relação aos contextos sociais nos quais elas ocorrem. 
(SHOWALTER, 1994, p.44). 

 

 A autora, portanto, defende o modelo cultural como meio de fazer crítica literária 

feminista, uma vez que esse modelo é capaz de englobar mais aspectos que se 

relacionam diretamente com os contextos de produção e a circulação do texto.  

  A crítica feminista, assim, reivindica o lugar da mulher na literatura. O espaço 

reclamado é o da leitora, mas principalmente o da escritora mulher. Nesse sentido, 

muitas são as discussões a respeito da natureza de um texto feminino, de uma escrita 

de mulher. A questão central se pauta se há realmente diferenças entre o que é 

produzido por homens e mulheres na literatura. Será que relações ligadas ao sexo e 

ao gênero são incorporadas à escrita literária? 

 O levantar de uma voz que questione essa existência já é capaz de suscitar 

diversas discussões. Há quem se ofenda com o rótulo de escrita de mulher ou 

feminina, mas há, por outro lado, quem perceba nessa diferenciação uma vantagem. 

Apesar dos diferentes posicionamentos em relação a essa questão, o fato que nos 

chama atenção é que essa discussão se estende desde a entrada da mulher no 

cenário literário, que antes era praticamente restrito aos homens, como escritora e se 

perpetua até hoje. 

 A existência de uma escrita dita feminina é uma das questões amplamente 

discutidas no estabelecimento da crítica literária feminista. Showalter (1994) destaca 

um momento em que para tirar esse título de escrita feminina (mais uma vez, vale 

ressaltar o sentido de inferioridade dado ao termo) pretendia-se romper com as 

barreiras de gênero. Acreditava-se ser possível chegar a uma literatura considerada 

assexuada, como podemos observar nas considerações seguir: 

 

[...] as críticas feministas pensavam que estávamos numa peregrinação para 
a terra prometida na qual o gênero perderia o seu poder, na qual todos os 
textos seriam assexuados[...]. Pode ser que nunca alcancemos a terra 
prometida; pois quando as críticas feministas vêem nossa tarefa como o 
estudo das mulheres, percebemos que a terra prometida a nós não é a 
serenidade indiferenciada universalidade dos textos, mas o tumultuoso e 
integrante campo selvagem da própria diferença. (SHOWALTER, 1994, p.54). 
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 Ser um texto de mulher pode ser considerado um texto menor, visto que à 

literatura produzida pelas mulheres atribuíram um rótulo de sentimental e menos 

universal do que a produzida por homens. A considerada literatura feminina passa, 

então, a perceber e, principalmente, a valorizar a diferença. O termo que outrora foi 

utilizado para enfatizar uma suposta inferioridade da literatura de escritoras passa por 

um processo de empoderamento, em que a diferença ganha destaque na produção 

literária.  

 Colasanti (2004), ao participar em 1996 do Seminário Entre resistir e identificar-

se, em Illinois, nos Estados Unidos, apresenta a palestra intitulada “Por que nos 

perguntam se existimos? ”. Nela, a questão da escrita feminina é posta em foco. 

Porém, o que a autora faz não é buscar respostas para a existência ou não de uma 

escrita feminina, como podemos perceber a seguir:  

 
[...] Eu, que a partir da escrita estou há anos empenhada em contruir a 
arquitetura de uma voz, de uma voz que sendo minha é feminina, declaro-me 
ofendida pela pergunta. E, em vez de respondê-la questiono. 
Que pergunta é essa, afinal? (COLASANTI, 2004, p. 67). 
 
 

 A escritora parte da aceitação dessa diferença de sexo ao afirmar que sendo 

mulher possui uma voz naturalmente feminina, assim, o que escreve só pode ser uma 

escrita feminina. Mas apenas responder ao questionamento, como aponta Colasanti 

(2004), não parece ser o bastante para responder tais questionadores. A resposta é 

dada repetidamente, mas ainda assim há quem venha questionar a existência de uma 

escrita feminina. 

 A escritora chega então a conclusão de que o que estão questionando não é o 

fato de existir ou não essa escrita. Quem questiona, na verdade, argumenta contra 

quem escreve, argumenta contra o lugar que a mulher ocupa na literatura, busca, 

desse modo, garantir que as mulheres permaneçam onde sempre estiveram e não se 

proponham a adentrar em espaços restritos aos homens, principalmente nesse que 

trabalha diretamente com a linguagem e  que possui, portanto, uma ligação 

extremamente direta com a quebra do patriarcado, conforme destaca:  “Trocando em 

miúdos: aceitando a literatura feminina, a sociedade estaria aceitando aquele modelo 

de mulher que ela própria tanto nega, e que com tanto esforço estamos tentando 

impor. ” (COLASANTI, 2002, p. 75). A autora aponta que a negação do modelo 

patriarcal de subordinação da mulher passa também pelo processo linguístico e que 
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a literatura tem um papel importante na representação de uma nova identidade 

feminina. 

 Ao final, Colasanti (2004) convida-nos ao enfrentamento da questão. Apesar 

dos receios que possui, a escritora só consegue ver no enfrentamento a solução para 

esse assunto, como destacamos a seguir: 

 
[...] como todo mundo temo o preconceito. Mas ele mais me fere do que me 
assusta. E sempre armei minha defesa não na esquiva, mas no 
enfrentamento. [...] E o que eu sinto em mim, quando diante do computador 
busco a essência do homem, a essência profunda, do animal e da pedra, que 
me permitirá escrevê-los, o que sinto, intensamente, é o que procuro dentro 
de mim, através de mim, através da minha própria, mais profunda, essência. 
E que essa é, antes de mais nada, uma essência de mulher. COLASANTI, 
2004, p. 77). 
 

 Desse modo, chama ainda atenção para o fato dos múltiplos lugares que 

podem ser ocupados por quem escreve que, quando se propõe a escrever, faz um 

trabalho em que passeia pela essência das coisas e pessoas, ocupa o lugar do outro 

nesse processo criador do texto. Entretanto, mesmo perpassando por tantos 

territórios, ao final, a essência maior que a habita é o de mulher e seu texto, 

consequentemente, é impregnado por esse aspecto. 

 Assumir a “essência feminina” é passar pelo empoderamento de extrair do 

termo toda a suposta inferioridade dele. É ser capaz de seguir um caminho de 

valorização, de experimentação dessa diferença, dessa essência de mulher.  

 Nesse sentido, buscamos agora, neste trabalho, realizar uma leitura 

empenhadamente feminista dos contos de fadas de Marina Colasanti, com o intuito 

de analisar como as personagens femininas, criadas a partir dessa escrita de mulher, 

dentro da consciência dessa essência pela própria escritora, são apresentadas para 

seus potenciais leitores.  
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4 A MULTIPLICIDADE DA IDENTIDADE FEMININA EM MARINA COLASANTI 

  

 

Por isso meu livro é de amor. Amor por nossa 
espécie preterida, abafada, caluniada, mas também 
resistente e aguerrida. Amor pela nova mulher que 
estamos construindo e que, espero, estes meus 
textos mais recentes ajudem a retratar. 

Marina Colasanti 

 

 

  Marina Colasanti nasceu em Asmara, capital da Eritreia, África, em 1937. No 

mesmo ano, sua família, de origem italiana, muda-se para a Itália. Por ocasião da 

Segunda Guerra Mundial, a família chega ao Brasil, país que a escritora toma como 

seu e em que vive até os dias atuais.   

  Em sua atuação profissional, Colasanti inicia seus estudos em Belas Artes no 

ano de 1952, passando depois a se dedicar aos campos do jornalismo e da literatura. 

Além dessas, dedica-se a múltiplas áreas como: artes plásticas, televisão e 

publicidade. No jornalismo, têm uma carreia consolidada e premiada. Atua de 1963 a 

1973 no “Jornal do Brasil”. Durante esse tempo, assume diferentes funções, tais como 

redatora, cronista, colunista, ilustradora, entre outras. Foi, ainda, colaboradora de 

diversos periódicos, apresentadora de televisão e roteirista.  

  Na literatura, estreou com a obra Eu Sozinha, em 1968, e desde então não 

parou mais de escrever. Já são mais de cinquenta obras publicadas no Brasil e no 

exterior. Escreve crônicas, contos, novelas, poesias, crítica feminista. Suas obras 

contemplam um vasto público, direcionadas para leitores infanto-juvenis e adultos. As 

edições brasileiras de suas obras contam ainda com ilustrações feitas pela própria 

autora. 

 Na poesia dedicada a crianças, iniciou com o livro Cada Bicho seu Capricho, 

em 1992. Na literatura infanto-juvenil, pelo livro de contos maravilhosos Uma ideia 

toda azul, em 1978, que conquistou o prêmio O Melhor para o Jovem, concedido pela 

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Nessa obra, a autora faz um resgate 

dos contos de fadas, trazendo figuras tradicionais, como príncipes, princesas, reis, 

unicórnios, entre outras personagens enigmáticas que compõem os contos.  

  Nesse espaço do maravilhoso, as personagens femininas ganham relevo, 
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Mas quem pegasse em mãos aquele livrinho fino, capa azul, com uma 
donzela medieval e seu bastidor, alinhavada em traços de gravura, poderia 
imaginar por associação, histórias românticas do tempo de cavaleiros em que 
as mulheres, bordando, os esperavam. Mas desde o primeiro miniconto, 
surpresa maior: pequenas e delicadas tragédias, a peleja feminina pela 
realização de seus desejos, [...]. (YUNES, 2012, p.7-8). 

   

 A presença de mulheres marcantes lutando por suas realizações nos contos de 

fadas de Marina Colasanti, que inicia em Uma ideia toda azul (1979), continua nas 

publicações que se sucedem.  

 Como cronista, destacamos a produção do período em que escreveu para a 

revista Nova, de 1976 a 1992. Dos textos publicados na revista, surgiu o livro A nova 

mulher (1980), em que Colasanti aborda inúmeros aspectos da condição feminina 

como independência, relacionamentos amorosos, casamentos, velhice, etc. São 

pequenos retratos da situação da mulher na década de 1980. Em sua introdução, a 

autora destaca sua intenção: “Por isso meu livro é de amor. Amor por nossa espécie 

preterida, abafada, caluniada, mas também resistente e aguerrida. Amor pela nova 

mulher que juntas estamos construindo e que, espero, estes meus textos mais 

recentes ajudem a retratar. ” (COLASANTI, 1980, p.9).  Assim, a escritora evidencia 

em poucas palavras as inúmeras mudanças que a mulher dessa época estava 

vivenciando, e que ela acreditava ser capaz de ajudar a retratar.  

Premiada com seu trabalho literário, Colasanti se consolida no cenário da 

literatura brasileira com mais de quarenta prêmios nacionais e internacionais, entre os 

quais destacam-se oito Jabutis, o mais importante prêmio literário do Brasil. Em 1993, 

com Entre a espada e a rosa, em 1994, com Rota de colisão, ainda em 1994, com 

Ana Z. Aonde vai Você?, em 1997, com Eu sei. Mas não devia, em 2010, com 

Passageira em trânsito, em 2011, com Antes de virar gigante, em 2014, com Breve 

história de um pequeno amor e, com a mesma obra, na mesma edição, ganhou o 

Jabuti de ouro, como a melhor obra do ano. Em 2015, foi indicada ao prêmio Hans 

Christian Andersen, maior premiação da literatura infanto-juvenil.  

Além das obras citadas, destacam-se ainda Doze reis e a moça no labirinto do 

vento (1978), E por falar em amor (1985), Lobo e o carneiro no sonho da 

menina (1985), Contos de amor rasgado (1986), De mulheres, sobre tudo (1993), O 

leopardo é um animal delicado (1998), 23 histórias de um viajante (2005) e seu mais 

recente trabalho, Mais de 100 histórias Maravilhosas (2015).  

 

 



67 
 

 

4.1 “ALÉM DO BASTIDOR”: A BUSCA PELA LIBERDADE 

 

“Além do bastidor” é o segundo conto do livro Uma ideia toda azul (2006). O 

livro marca a volta de personagens importantes do mundo do maravilhoso como fadas, 

princesas, reis, entre tantos outros, para o cenário da literatura infanto-juvenil 

brasileira. Colasanti vai de encontro ao mundo tecnológico que se encaminhava no 

final da década de 1970 para propor uma religação com as fadas, com o mundo 

simbólico das fadas. 

Pequeno em sua extensão, o conto é rico em simbologia, que nos convida, 

assim como a menina da história, a adentrarmos no mundo encantador que o bastidor 

apresenta. A narrativa gira em torno de uma menina que inicia um bordado em seu 

bastidor. O espaço do conto é definido como o interior de uma casa, mas assim como 

é característico dos contos de fadas, não temos nenhuma informação sobre o tempo 

e espaço. Trata-se, pois, de um tempo longínquo e sem determinações espaciais. 

A menina, sem nome, como a conhecemos inicia seu bordado. Não sabe 

exatamente o que fazer, mas pressente que é pelo verde que deve iniciar. O verde 

traz como uma de suas possíveis simbologias o atrelamento à natureza, ao 

crescimento, à Liberdade. Liberdade é o que deseja a mulher, é o que deseja a 

menina.  

Na medida em que seu bordado cria forma, a personagem dedica-se ainda 

mais a ele: “Toda manhã a menina corria para o bastidor, olhava, sorria e 

acrescentava mais um pássaro, uma abelha, um grilo escondido atrás de uma haste. 

” (COLASANTI,2006, p. 14). Se antes a menina estava incerta sobre o que devia ser 

seu bordado, com o passar do tempo descobre o prazer em bordar e, 

incessantemente, borda seu jardim.   

Para Chevalier e Gheerbrant (2007, p. 512), “O jardim é um símbolo do Paraíso 

terrestre, do Cosmo de que ele é o centro, do paraíso celeste, de que é a 

representação, dos estados espirituais, que correspondem às vivências paradisíacas”. 

O sentido judaico-cristão do termo paraíso está presente no texto. É pelo desejo de 

provar um fruto, uma fruta roxa que desperta o desejo da menina. Assim como Eva, 

na história religiosa, a menina também desejar saciar sua vontade provando da fruta 

desconhecida. 
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 É por meio de seu desejo pela fruta misteriosa que a menina entra em um 

universo paralelo, o universo de seu bordado: “A menina não soube como aconteceu. 

Quando viu, já estava a cavalo do galho mais alto da árvore, catando as frutas e 

limpando o caldo que lhe escorria pela boca. ” (COLASANTI,2006, p. 15-16). O contato 

com o fruto pode ter uma interpretação de passagem de uma fase para outra na vida 

da menina. Se antes era uma criança, ao entrar em contado com o fruto, cresce e vira 

uma jovem mulher. Se fizermos a analogia com a história bíblica, podemos deduzir 

que ela tem, na verdade, sua primeira relação sexual. O conto de fadas com suas 

simbologias e histórias sobre passagens de fase e início da vida sexual, indica essa 

interpretação como possível dentro do contexto do conto. 

Ao perceber que é por meio da linha que está o acesso e saída ao jardim do 

bordado, a menina começa a passar o máximo possível de tempo dentro desse 

universo maravilhoso. É nele que ela cresce e passa a sentir-se livre, como podemos 

perceber a seguir: 

Agora que já tinha aprendido o caminho, todo dia a menina descia para o 
bordado. Escolhia primeiro aqui que gostava de ver, uma borboleta, um louva-
deus. Bordava com cuidado, depois descia pela linha para as costas do 
inseto, e voava com ele, e pousava nas flores, e ria e brincava e deitava na 
grama. (COLASANTI, 2006, p.16). 

  

Colasanti, por meio de seu narrador, deixa evidente a liberdade que a menina 

encontra nesse jardim. Se refletirmos sobre a condição da personagem, podemos 

perceber que ela é duplamente marginalizada: por ser mulher e criança. Ao tomarmos 

como base os moldes de uma educação que segue um modelo patriarcal, percebemos 

que as meninas são mantidas em casa enquanto os meninos são livres na descoberta 

do mundo. Para a criança do sexo feminino, por sua vez, restam as atividades que a 

mantém dentro de casa. 

Inicialmente, é o que ocorre com a personagem. Ela aparece representada 

dentro de casa, realizando uma atividade que condiz com um modelo em que a mulher 

tem acesso a uma instrução que, na maioria das vezes, está relacionada às atividades 

as quais a mantêm dentro de casa, que a prepara para ser mãe, dona de casa, 

mantenedora do lar. No caso da narrativa, bordar pode ser relacionado a uma prática 

comum a algum tempo atrás. Desde muito nova as mulheres começavam a organizar 

o enxoval, ou seja, a elaborar itens que seriam necessários quando o momento do 

casamento chegasse. 



69 
 

A personagem analisada, por outro lado, consegue, por meio da lógica própria 

do conto maravilhoso, encontrar um lugar em que possa vivenciar a liberdade que 

tanto deseja, desconectando-se do mundo doméstico, que era muito difícil para a 

mulher. 

Não sabemos ao certo quanto tempo a personagem ficou dividindo seu tempo 

entre os dois mundos, entretanto chega o momento em que acontece o desfecho da 

história. A irmã mais velha, ao ver o bordado, não consegue se conter diante da beleza 

dele e vai completá-lo. 

 

Bordou os cabelos, e o vento não mexeu mais neles. Bordou a saia, e as 
pregas se fixaram. Bordou a mãos, para sempre paradas no pescoço da 
garça. Quis bordar os pés, mas estavam escondidos pela grama. Quis bordar 
o rosto, mas estavam escondidos pela sombra. Então bordou a fita nos 
cabelos, arrematou o ponto, e com muito cuidado cortou a linha. 
(COLASANTI, 2006, p.16-17). 

 

O final da história é surpreendente se o compararmos com a lógica dos contos 

de fadas tradicionais. Não aparece um príncipe para salvar a menina, não há a 

projeção de um “ felizes para sempre”, tão característico das narrativas de fadas. É, 

na verdade, um final aberto, cheio de possibilidades, as quais o leitor pode propor, o 

que Moraes (2015) confirma ser recorrente na obra de Colasanti:  

Em desacordo com os padrões típicos dos contos de fadas, os de Marina 
Colasanti não estão comprometidos com um “final feliz”, muitos deles 
apresentando desfechos trágicos ou finais em aberto, o que constitui uma 
atualização dessa modalidade de narrativa. (MORAES, 2015, p.155, grifo do 
autor). 

  
O leitor, então, pode se perguntar: ficar presa no bordado terá sido um final feliz 

para a menina? Não podemos afirmar com certeza se a resposta é afirmativa ou 

negativa. Porém, ao analisarmos a situação final da história, podemos ter o indicativo 

que esse espaço do bordado é um espaço em que a personagem se sentia bem e 

feliz. É nele que experimenta a liberdade. No parágrafo final da história, a irmã mais 

velha, na tentativa de concluir o bordado, vai fixando a menina. O cabelo não se mexe 

mais, as pregas da saia também não.  

Nesse sentido, poderíamos concluir que a menina acabou, na verdade, presa 

no bordado. Entretanto, os pés da personagem não são vistos pela irmã e ela não os 

pode fixar. Os passos da menina, desse modo, serão trilhados apenas por suas 

próprias decisões, fazendo com que possa realmente ter uma vida libertadora, longe 

das amarras e das imposições sociais que a aprisionaram anteriormente.  
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4.2 “SETE ANOS E MAIS SETE”: A INTROSPECÇÃO PARA O CRESCIMENTO 

COMO MULHER 

 

Ainda em Uma ideia toda azul (2006), Colasanti nos apresenta o conto 

intitulado “Sete anos e mais sete”, uma releitura do clássico “A Bela Adormecida”. O 

que nos chama a atenção é que a autora não reconta a história, o que era esse seu 

objetivo inicial, como ela mesma relata em entrevista9; o que faz é recriar, fazendo 

então surgir uma nova história.  

Nesse conto, deparamo-nos com um rei que possuía só uma filha. Por ser a 

única, era, evidentemente, a mais amada. Ele amava sua filha como não amava a 

mais ninguém e a filha retribuía o amor da mesma forma. No entanto, com a chegada 

de um príncipe, a princesa por ele se encanta e o amor, que antes era apenas para 

seu pai, agora é quase que inteiramente dedicado ao príncipe. 

Nesse jogo com a linguagem para expressar o amor existente entre pai e filha, 

o narrador deixa em evidência o humor presente na história. Se só tinha uma filha é 

óbvio que ele só a podia amar como não amava a nenhuma outra; já a princesa, 

parece confirmar esse amor enquanto não lhe aparece alguém por quem se 

apaixonar. No momento que surge o príncipe, ela, de certa forma, divide, compartilha 

o amor com mais uma pessoa e o pai não consegue lidar bem com isso. O amor dele 

é possessivo e ele necessita de que a filha o ame da mesma maneira.  

Colasanti, dessa maneira, mesmo utilizando aspectos estruturais clássicos dos 

contos de fadas, incorpora também na sua estrutura peculiar elementos novos, nesse 

caso, podemos dar destaque a presença do humor.  

O pai, ao perceber o amor da filha pelo jovem rapaz, manda investigar a vida 

dele e acredita que ele não é bom o bastante para sua filha querida. Na verdade, o 

príncipe é relatado pelo narrador como uma boa pessoa, mas para o rei ninguém era 

bom o bastante para sua única filha. Assim, com a ajuda da fada madrinha da 

princesa, dá a moça uma poção mágica que a põe para dormir. Ele acredita que 

dormindo a princesa sonhará com outro e esquecerá esse príncipe. 

                                                           
9 COLASANTI, M. Memórias da Literatura Infantil e Juvenil: entrevista. [2008]. Museu da Pessoa. 

Entrevista concedida ao Portal Museu da Pessoa.  Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=N5XzspN-AQM>. Acesso em:  10 dez. 16.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=N5XzspN-AQM
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Se nesse conto o sono da princesa é provocado pelo pai, com a ajuda da fada 

madrinha, nas versões clássicas o sono é provocado por uma fada má que intenta a 

morte da princesa, que tem o feitiço amenizado por uma fada boa, com um sono longo 

e profundo. 

Na recriação, Colasanti adiciona vários elementos que se contrapõem ao 

clássico. Nas versões de Perrault e dos Grimm, a princesa é ajudada pelas fadas que 

encontram uma forma de evitar a morte da jovem. Assim, pais, fadas boas e princesas 

são aliados contra uma fada má. Já na versão contemporânea, a fada supostamente 

se une com o Rei a fim de afastar a Princesa do Príncipe.  

Sobre as diversas versões do conto “A Bela Adormecida”, Bettelheim (2014), 

afirma que, 

 
Por mais que variem os detalhes, o tema central de todas as versões da "Bela 
Adormecida" é que, embora os pais tentem de todas as maneiras impedir o 
despertar da sexualidade do filho, este ocorre inexoravelmente. Além disso, 
os esforços mal-intencionados dos pais podem adiar a conquista da 
maturidade no momento devido, como é simbolizado no sono de Bela 
Adormecida de cem anos de duração, que separa o despertar de sua 
sexualidade da união com o amado. Há um tema diferente, intimamente 
ligado a este - a saber, que a realização sexual não perde sua beleza por 
termos de aguardar por ela. (BETTELHEIM, 2014, p. 320, grifo do autor). 

 
O autor, nesse trecho, faz referência às versões clássicas, uma vez que não 

considera histórias modernas como verdadeiros contos de fadas. Apesar disso, 

podemos evidenciar que essa temática também se aplica à versão de Colasanti. 

Sob efeito da poção mágica, a Princesa adentra em um sono profundo. Quando 

descobre que sua amada está sob efeito de um encantamento, o Príncipe decide 

também dormir. Assim, como o título da história sugere, passam-se sete anos e depois 

mais sete e eles continuam dormindo profundamente.   

Contrariando o Rei, que pensava conseguir fazer com que a Princesa 

esquecesse seu amor, mesmo em seu sonho, ela só consegue pensar nele: 

Mas a Princesa não sonhou com ninguém a não ser com o Príncipe. De 
manhã sonhava que o via debaixo da sua janela tocando alaúde. De tarde 
sonhava que sentavam na varanda e que ele brincava com o falcão e com os 
cães enquanto ela bordava no bastidor. E de noite sonhava que a Lua ia alta 
e que as aranhas teciam sobre o seu sono. (COLASANTI, 2006, p.53). 

 

Enquanto dorme, o Príncipe tem seus sonhos misturados aos da Princesa. 

Tudo o que ela sonha é com ele também compartilhado: 

 
E o Príncipe não sonhou com ninguém a não ser com a Princesa. De manhã 
sonhava que via seus cabelos na janela, e que tocava alaúde para ela. De 
tarde sonhava que sentavam na varanda, e que ela bordava enquanto ele 
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brincava com os cães e o falcão. E de noite sonhava que a Lua ia alta e que 
as aranhas teciam. (COLASANTI, 2006, p.53). 

 

Assim, percebemos que a impossibilidade da realização do amor quando estão 

acordados é, por meio do contexto do maravilhoso, superada. Sonhando, as 

personagens encontram um caminho que as levam um para o outro, podendo assim 

ficar juntas.   

O fato de sonharem os mesmos sonhos dá-nos a ideia de que essa força 

mágica de seus sonhos é fruto do poder da Fada Madrinha. Se aparentemente temos 

a impressão de que ela se junta ao Rei para impedir a aproximação da Princesa com 

seu amado, podemos por outro lado pensar que esse é um modo que a madrinha 

encontrou para intervir na vida da Princesa, ajudando-a a se livrar da tirania, do amor 

possessivo do Rei.  

A Fada Madrinha, assim, ao colocar a Princesa para dormir com sua poção 

mágica, ao invés de dificultar os planos amorosos dos apaixonados, possivelmente, 

cria um espaço paralelo que permite que eles realizem seus desejos, apesar da forte 

oposição do pai da jovem. 

O pai da Princesa deseja controlar sua filha. Possui por ela um amor excessivo 

que faz com que abuse de sua autoridade com o intuito de separá-la de seu amor. É 

controlador como ocorre na história clássica “Pele de Asno”, de Charles Perrault, mas 

sem ter os desejos incestuosos explícitos.   

Esse amor nutrido pelo pai precisa ser questionado. Parece-nos, inicialmente, 

numa leitura mais superficial, que toda a ação do pai é gerada como reflexo do amor 

que sente, respaldada ainda em um cuidado exagerado que faz com que queira 

apenas o melhor para sua filha. Mas que amor é esse que aprisiona e priva a filha de 

viver suas próprias experiências, de escolher seus próprios destinos? Na verdade, 

não podemos negar que realmente o pai se preocupava com a filha; por outro lado, 

essa manifestação de amor é pautada em sexismo. É pautada em um modelo em que 

o pai (homem) tem total poder de decisão sobre a vida da filha (mulher). 

A Proposta de Hooks (2000) para a construção de laços afetivos realmente 

transformadores mostra-se, nesse contexto, o caminho para que as relações 

familiares sejam também libertas das imposições do sexismo. É preciso, dessa forma, 

combatê-lo, bem como sua permanência dentro das famílias para que, finalmente, o 

amor não seja visto acompanhado da posse do outro, e sim como gerador de laços 

muito mais profundos.  
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 Na história não há relatos da possível presença de uma mãe, alguém que 

poderia intervir pela filha, que poderia servir de “modelo feminino”. A única 

personagem feminina além da Princesa que aparece na história é a Fada Madrinha, 

mas não temos indicativos de que elas teriam algum contato mais próximo. No texto, 

ela é mencionada no momento em que o Rei solicita sua ajuda mágica para lidar com 

o amor de sua filha. A Princesa, desse modo, depende exclusivamente da ajuda da 

madrinha para poder resistir às imposições do pai.  

O Príncipe não consegue, no plano “real”, uma aproximação com a Princesa. 

Embora seja enfeitiçada, eles conseguem por meio de uma realidade paralela, que é 

o sonho, a realização de seus desejos. Se acordada não pode se realizar no amor, 

dormindo encontra uma possiblidade de realização. Enquanto dorme, o Rei 

desconhece seus sonhos e não os domina. Assim, ela não se subordina às ordens de 

seu pai, mas encontra um caminho para a realização pessoal pelo amor, simbolizado 

pelo casamento e nascimento de filhos.  

O sonho que compartilham os mantêm na esperança da realização futura desse 

amor. Se tomarmos a perspectiva de Freud, podemos ver no sonho a realização de 

um desejo reprimido. Isso faz sentido no conto, visto que ambas as personagens têm 

seus desejos de ficarem juntos reprimidos pelo pai da Princesa.  

Podemos também interpretar esses sonhos como uma premonição. O futuro 

das personagens é incerto. O conto não nos relata se um dia eles acordarão, mas 

dentro do espaço do sonho conseguem encontrar um ao outro, alcançando assim a 

felicidade deles. Dessa maneira, o fato de sonharem pode ser uma possibilidade do 

que os aguarda no momento em que acordarem. Os sonhos, assim, são repletos de 

simbologia que nos ajudam, inclusive, a termos uma noção mais profunda das 

personagens. 

A primeira impressão que temos do Príncipe é por meio da descrição que o pai 

da Princesa faz dele, quando diz que seu Reino é pequeno e que não concluiu os 

estudos. Entretanto, durante a narração dos sonhos temos um contato mais direto 

com ele. Em vista disso, conseguimos saber que é inclinado às artes, pois toca alaúde 

para a Princesa às tardes. Sabemos também que é apegado aos animais, pois dedica 

parte de seu tempo a um cão e a um falcão. 

O falcão é uma ave com ampla significação, conforme verificamos a seguir: 

O falcão, cujo tipo simbólico é sempre uraniano, másculo e diurno, é um 
símbolo ascensional em todos os planos: físico, intelectual e moral. Ele indica 
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uma superioridade ou uma vitória, quer adquiridas ou quer em vias de ser 
adquiridas (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2007, p.417). 

  

Tomando essa simbologia no contexto de “Sete anos e mais sete”, é possível 

pensar em uma vitória apesar das adversidades que enfrentam no relacionamento 

amoroso, no caso a intervenção do pai para impedir que a filha se case com o homem 

que escolheu. A presença do falcão nos sonhos, então, permite pensar que estarem 

juntos nos sonhos já é uma grande realização e que mais ainda está por vir. 

Quanto à Princesa, não temos muitas descrições sobre ela, sabemos apenas 

que é bonita, sabe bordar e que é muito amada pelo pai. Não temos nenhum indicativo 

que houve algum embate com o pai, o conto deixa isso em aberto. Porém, o fato de 

sonhar com o Príncipe já demonstra uma forma de resistir às determinações do Rei. 

Dos aspectos simbólicos do conto, o que mais chama atenção é a referência 

ao número sete, que somente no título se repete duas vezes. O sete aparece ainda 

em sete trepadeiras, sete cantos do castelo, sete guardas, sete passos, sete plantas 

e também sete portas. Quando vão entrar no sono profundo, ambas as personagens 

passam por essas portas. Entre as diversas significações do número sete, chama-nos 

a atenção a conotação referente aos ciclos, que são dois na narrativa analisada, cada 

um de sete anos.  

Pela lógica comum dos contos de fadas, as Princesas, normalmente, estão na 

adolescência entre 14 ou 15 anos, como acontece com “A Bela Adormecida”, que cai 

em seu sono profundo ao completar 15 anos. Desse modo, na primeira fase do sonho 

a Princesa cumpriria assim sua adolescência, seguindo em direção a maturidade 

física e psicológica com 21 ou 22 anos de idade. No segundo ciclo, chegaria então 

aos 27 ou 28 anos, atingindo a fase adulta completamente, ficando pronta para o 

casamento e a maternidade. O sono a que a Princesa é lançada pela magia faz com 

que ela tenha seu momento de introspecção e, posteriormente, amadureça para 

depois realizar-se no mundo.  

Essa realização acontece ainda no sonho, como podemos observar a seguir: 

“Até o dia em que ambos sonharam que era chegada a hora de casar, e sonharam 

um casamento cheio de festa e de música e de danças. E sonharam que tiveram 

muitos filhos e que foram muito felizes para o resto da vida”. (COLASANTI, 2006, p. 

54). No entanto, não temos indicativo se o sono das personagens durou apenas os 

catorze anos do título da história ou se prolonga ainda mais. O conto, assim, termina 
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com duas certezas: a de que o casamento entre eles é possível dentro do universo 

paralelo em que estão e a de que nele conseguiram encontrar a felicidade. 

 

4.3 “ENTRE A ESPADA E A ROSA”: O INCONSCIENTE E SUAS RESPOSTAS 

 

  “Entre a espada e a rosa” é o conto que intitula o livro homônimo publicado 

pela primeira vez em 1992. Na narrativa, conhecemos uma Princesa em sua busca 

de afirmar-se no mundo por suas próprias decisões, apesar do pai autoritário que 

possui. No primeiro parágrafo, temos o dilema da Princesa: 

Qual é a hora de casar, senão aquela em que o coração diz “quero”? A hora 
que o pai escolhe. Isso descobriu a Princesa na tarde em que o Rei mandou 
chamá-la e, sem rodeios, lhe disse que, tendo decidido fazer aliança com o 
povo das fronteiras do norte, prometera dá-la em casamento ao seu chefe. 
Se era velho e feio, que importância tinha, frente aos soldados que traria para 
o Reino, às ovelhas que poria nos pastos e às moedas que despejaria nos 
cofres? Estivesse pronta, pois breve o noivo viria busca-la. (COLASANTI, 
2015, p.99, grifo do autor). 

  

O narrador, desse modo, inicia afirmando que o momento para se casar é 

quando se está apaixonado e ao afirmar isso faz com que o leitor compreenda o fato 

como o natural já na primeira sentença. No entanto, as sentenças que se seguem vêm 

de encontro à primeira. Percebe-se que, para a mulher, o casamento não é uma 

escolha, mas uma decisão, na verdade, que compete exclusivamente à figura 

masculina que está a direcionar o destino dela.  

O consentimento da Princesa pouco importa, o que realmente tem significado 

são as riquezas que o Rei, seu pai, irá adquirir com esse casamento. A personagem 

feminina, aqui, é retratada como um objeto de barganha, um meio para que seu pai 

possa atingir seus objetivos. 

Essa apresentação encaixa-se nos moldes de uma sociedade que tem o 

homem como centro das relações; estando no centro, tudo ao seu redor deve girar 

em torno de satisfazer seus desejos. O pai, desse modo, é o 

 
Símbolo da geração, da posse, da dominação, do valor. Nesse sentido, ele é 
uma figura inibidora: castradora, nos termos da psicanálise. Ele é uma 
representação de toda forma de autoridade: chefe, patrão, professor, protetor, 
deus. O papel paternal é concebido como desencorajador dos esforços de 
emancipação, exercendo uma influência que priva, limita, esteriliza, mantém 
na dependência. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2007, p.678). 
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É nesse modelo que o pai é apresentado nesta história e também no conto “ 

Sete anos e mais sete”. O conflito, assim, é gerado entre pai e filha. É a figura do pai 

que tenta limitar as ações das personagens femininas com o intuito de limitá-las.  

Diante desse contexto, o que poderia fazer a Princesa? Chorar é o que faz, 

chora mais do que imagina ser capaz, “de volta ao quarto, a Princesa chorou mais 

lágrimas do que acreditava ter para chorar. Embolada na cama, aos soluços, implorou 

ao seu corpo, à sua mente, que lhe fizessem achar uma solução para escapar da 

decisão do pai. ” (COLASANTI, 2015, p. 99). Assim, busca dentro de si as respostas 

para enfrentar a difícil situação em que se encontra.  

A Princesa não se posiciona diretamente contra a vontade do pai, mas nem por 

isso parece-nos satisfeita em cumprir o desejo dele sem contestar. Se não pode 

enfrentá-lo e negar-lhe o pedido diretamente, busca em seu interior um modo de 

solucionar o problema. 

O leitor acostumado com os contos clássicos esperaria uma intervenção 

sobrenatural por meio de um objeto mágico ou de uma fada madrinha que viria em 

auxílio da personagem, como ocorre, por exemplo, em “Pele de asno”. Contudo, nesse 

caso, as respostas não estão para serem apontadas por nenhum elemento exterior. 

É dentro dela que precisa encontrar uma alternativa para a circunstância 

desencorajadora que enfrenta – e lá encontra:  

 
E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo ficou. E ao acordar de 
manhã, os olhos ainda ardendo de tanto chorar, a Princesa percebeu que 
algo estranho se passava. Com quanto medo correu ao espelho! Com quanto 
espanto viu cachos ruivos rodeando -lhe o queixo! Não podia acreditar, mas 
era verdade. Em seu rosto uma barba havia crescido. (COLASANTI, 2015, 
99). 
 

 A Princesa, que não poderia recusar a ordem de seu pai, consegue por meio 

da intervenção do maravilhoso um modo de livrar-se do destino já traçado, pois não 

haveria quem quisesse desposá-la com sua nova aparência. Com a barba ela 

consegue se livrar do casamento, mas é expulsa de casa por seu pai, que não 

consegue aceitar o que chama de “aberração”. 

Saindo de casa, a Princesa busca empregos para assim ser capaz de conseguir 

o próprio sustento. Tenta, na primeira vila, emprego de mulher, provavelmente para 

ajudar nos serviços domésticos, mas é rejeitada por sua barba. Na segunda vila, 

busca serviços de homem, mas ninguém a emprega por ter corpo de mulher. Ela, 
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assim, adquire essa aparência andrógina, ou seja, apresenta características do sexo 

masculino e feminino ao mesmo tempo.  

Percebendo o empecilho que a barba seria em sua vida, a Princesa tenta se 

livrar dela cortando-a com uma faca. Entretanto, a barba cresce novamente, ainda 

mais cacheada e rubra. Michelli (2011), ao analisar os arquétipos masculinos e 

femininos na obra de Colasanti, afirma que 

 
A heroína do conto tenta encontrar uma solução, eliminando o problema, que 
em primeira instância lhe salvara. Torna-se necessário, porém, efetivar a 
aprendizagem de conviver com a barba, descobrir o masculino – o animus – 
dentro de si, arquétipo explicado mais à frente. (MICHELLI, 2011, p. 61, grifo 
do autor). 
 

Para a autora, a Princesa não pode se ver livre da barba, pois ainda não estava 

preparada para isso. Era preciso que convivesse com o masculino que havia dentro 

dela para poder ser bem-sucedida no futuro.  

Dentro do contexto dos contos de fadas é comum a transformação de uma das 

personagens, normalmente ocasionada por uma bruxa má. Durante esse tempo, a 

personagem passa por inúmeras provações que contribuem para o seu 

amadurecimento. Apesar da mudança não ser causada por uma bruxa, mas pelo 

próprio corpo da Princesa, no caso do conto ora analisado, ela precisa aprender a 

conviver com isso para que possa obter sua libertação. 

Sem conseguir emprego de homem nem de mulher, a personagem decide 

então se travestir de guerreiro: “Agora, debaixo da couraça, ninguém veria seu corpo, 

debaixo do elmo, ninguém veria sua barba. Montada a cavalo, espada em punho, não 

seria homem nem mulher. Seria guerreiro. ” (COLASANTI, 2015, p.100). Assim, vende 

seus pertences que trouxera do castelo e compra uma armadura e um cavalo. Agora 

ela consegue ser aceita, uma vez que nem rosto nem seu corpo estão à vista dos 

outros. Nessa mudança, a personagem rompe com as barreiras que enquadram 

comportamentos e atitudes como tipicamente relacionadas a um dos sexos. Mostra 

que, homem ou mulher, podemos romper com esses determinismos na busca de uma 

identidade, na descoberta do eu. 

Ao vestir-se dessa forma, a personagem faz referência ao mito da donzela 

guerreira, que possui as seguintes características: 

 
Ser filha única ou a mais velha, de pai sem filhos homens; corta os cabelos, 
enverga trajes masculinos, transveste-se e passa a usar um nome de homem, 
abdica das fraquezas femininas: faceirice, esquivança, meiguice, medo _ 
aperta os seios e as ancas, trata seus ferimentos em segredo... e guerreia. 
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Costuma ser descoberta quando ferida de morte, o corpo é desvendado. 
(VASCONCELOS, 2010, p. 249). 
 

A personagem de “Entre a espada e a rosa” apresenta algumas das 

características apontadas por Vasconcelos (2010). Ela, aparentemente, é filha única, 

pois não temos nenhuma referência na história sobre irmãos. Por ocasião da barba 

que lhe surge, acaba por adquirir a aparência de um guerreiro para poder assim ter 

um trabalho. Também abdica dos traços de sua feminilidade, até apaixonar-se pelo 

Jovem Rei, quando começa a usar seu vestido vermelho durante a noite, em seu 

quarto. 

Outro aspecto comum nas histórias em que o mito da donzela guerreira está 

presente é o fato de que, apesar de sua aparência masculina, a personagem é capaz 

de despertar o amor. Nessa narrativa não é diferente: o Jovem Rei, mesmo não tendo 

visto o rosto dela uma única vez, é tomado por um amor que não consegue explicar. 

Com o passar do tempo, o Rei começa a se sentir incomodado com o fato de que não 

conhece o rosto do guerreio com que tanto convive e dá à Princesa um ultimato: tem 

cinco dias para revelar sua face ou deve abandonar o Reino.  

Mais uma vez, a Princesa se vê envolta em um dilema: deseja mostrar-se para 

o homem que ama, mas teme que ele não a aceite por conta da sua aparência, pois 

“Nunca o Rei poderia amá-la, com sua barba ruiva. Nem mais a quereria como 

guerreiro, com seu corpo de mulher. ” (COLASANTI, 2015, p. 101). Nesse sentido, o 

medo maior que sente é o de ter que se afastar para sempre de seu amado.  

A barba, que antes fora uma enorme aliada para se livrar da tirania do pai, 

agora é um obstáculo para que possa se realizar de forma amorosa. O prazo dado de 

cinco dias é de enorme tristeza e agonia. O número cinco “É símbolo de união, 

número nupcial, segundo os pitagóricos; número, também, do centro da harmonia e 

do equilíbrio. ” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2007, p.241). O prazo mostra-se como 

um período em que a personagem precisa para reencontrar-se com a harmonia do 

seu próprio corpo, o equilíbrio entre o masculino e feminino que habitam nela, para, 

após esse período, vivenciar as núpcias.  

A Princesa não sabe como fará para poder ficar sem sua barba ruiva e, como 

da vez anterior, chorou e pediu ao seu corpo e sua mente que a libertassem daquela 

situação: 

E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo brotou. E ao acordar 
de manhã, com os olhos inchados de tanto chorar, a Princesa percebeu que 
algo estranho se passava. Não ousou levar as mãos ao rosto. Com medo, 
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quanto medo! Aproximou-se do escudo polido, procurou seu reflexo. E com 
espanto, quanto espanto! Viu que, sim, a barba havia desaparecido. Mas em 
seu lugar, rubras como os cachos, rosas lhe rodeavam o queixo. 
(COLASANTI, 2015, p.102). 
 

A resposta, mais uma vez, está dentro da própria Princesa. É por meio de um 

mergulho no seu inconsciente, por meio do sono, que ela encontra as respostas, o 

caminho de sua própria soltura.  

 A liberdade que tanto deseja ainda não é alcançada. Ainda é preciso vencer 

mais uma etapa de sua provação. As flores vermelhas que surgem ainda não se 

mostram como uma alternativa definitiva. O fim das provações que ela enfrenta aos 

poucos vai se consolidando: “Uma após outra, as rosas murcharam, despetalando-se 

lentamente, sem que nenhum botão viesse substituir as flores que se iam. Aos poucos, 

a rósea pele aparecia. Até que não houve mais flor alguma. Só um delicado rosto de 

mulher. ” (COLASANTI, 2015, p.102). Quando as flores murcham e secam, surge o 

rosto que estava coberto, primeiro pela barba e depois pelas flores, tornando agora 

possível a aproximação com o Rei.  

 As rosas que cobriam seu rosto possuem uma significação que é válida para a 

compreensão do texto. Chevalier e Gheerbrant (2009), ao analisarem a simbologia da 

rosa, apontam que ela “Designa uma perfeição acabada, uma realização sem defeito. 

[...] ela simboliza a taça de vida, a alma, o coração, o amor. ” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2007, p.392). No contexto da narrativa, podemos perceber que isso 

de fato tem relevância para a leitura do texto. Sem dúvidas, depois de todas as 

provações que enfrenta e supera, mesmo sem ajudas externas, a Princesa está mais 

madura, é como se realmente estivesse acabada, pronta para adentrar a vida adulta, 

vivenciar o amor e casar-se com o Rei. 

 Outro aspecto simbólico referente ao título do texto é a relação com a espada, 

que “Em primeiro lugar, [...] é o símbolo do estado militar e de sua virtude, a bravura, 

bem como de sua função, o poderio. ” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2007, p.392), 

ou seja, um instrumento que possui uma relação com o poder. 

 No início do texto, temos uma personagem frágil e indefesa perante ao 

autoritarismo do pai. Porém, com o desenvolver do enredo, ela vai evoluindo, 

assumindo o controle de sua vida. Percebe que as respostas que procura não tem 

relação com os outros, mas estão dentro de si. Embora esse poder tenha que ser 

adquirido por meio da abdicação de características do seu sexo, vemos pela 
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simbologia da rosa que ela só irá adquirir status de perfeição quando retornar para o 

seu eu feminino.  

 Desse modo, a identidade da personagem, que está em processo de 

construção, de busca interior, para saber quem realmente é e de tudo o que é capaz, 

apesar das amarras limitadoras do patriarcado, consegue se afirmar como sujeito 

autônomo de suas próprias escolhas. A Princesa vai da total sujeição ao pai à 

transfiguração do eu para adaptar-se ao mundo. Ao final, consegue reencontrar-se 

consigo mesma, retornando para a sua forma natural, mas tendo avançado em muitos 

aspectos na busca pelo seu amadurecimento, e encontra-se pronta para os desafios 

da vida adulta que a esperam. 

 

4.4 “UMA VOZ ENTRE OS ARBUSTOS”:  A DOCILIDADE FEMININA EM 

QUESTÃO 

 

 O oitavo conto do livro Entre a espada e a rosa (2015) é intitulado “Uma voz 

entre os arbustos”. Nessa história, conhecemos um Jovem Rei e sua busca por uma 

esposa que se encaixe em um perfil previamente estabelecido por ele: precisa ser 

bonita, mas principalmente dócil. Assim, quando nobres cavaleiros de seu reino 

retornam de uma viagem e relatam sobre a beleza e o silêncio de uma atriz da trupe 

de saltimbancos, ele não tem dúvidas de que essa será a pessoa ideal para fazer de 

rainha do Reino e manda buscá-la para darem início as núpcias do casal. 

 O problema é que a atriz, na verdade, é uma boneca feita de tecidos, com o 

rosto de cera. A trupe perdeu a atriz que representava a personagem antes e, para 

que não ficassem sem a personagem na história, decidiram elaborar a boneca. No 

fundo da cena, sua beleza chamava tanto a atenção que não repararam que era de 

fato uma boneca. É assim que ela chama atenção: pela beleza deslumbrante e pelo 

silêncio. 

 O Rei, então, manda que um Pajem vá buscar sua futura esposa. Quando os 

saltimbancos recebem a carta real declarando que devem enviar a jovem para ser a 

esposa do Rei, têm medo de revelar que se trata de uma boneca e a enviam com a 

certeza que é melhor ele descobrir por si mesmo a situação. 

 Na volta para o palácio, o Pajem com muita sede resolve parar para beber algo 

e pergunta à moça/boneca se ela deseja acompanhá-lo, “Mas, não recebendo 

resposta, atribuiu o silêncio ao mais puro recato e, achando melhor não insistir, deixou-
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a sozinha, indo beber com o cocheiro” (COLASANTI, 2015, p. 113). Mais uma vez, 

assim, o texto faz referência ao silêncio da personagem e o relaciona com o recato. 

Recato está relacionado ao pudor, à vergonha, às questões de moralidade que eram 

consideradas como uma importante característica para uma mulher. Embora não haja 

uma delimitação específica do tempo na narrativa, podemos considerar a idade média 

visto que faz referência a castelos, Rei, rainha, enfim... Aspectos de um período 

histórico em que a mulher não possuía autonomia alguma. Vivia para as tarefas 

domésticas, do campo e o cuidado com os filhos. O fato de o Rei a escolher e não 

possibilitar nenhuma escolha para sua futura esposa expressa bem essa realidade, 

sem autonomia alguma da mulher. 

 Na parada do Pajem o calor desfigura o rosto da boneca de cera, “E no calor 

abafado, o belo rosto de cera começou a amolecer. Alongou-se o nariz, arriaram as 

bochechas, caíram os cantos da boca. Até a testa cedeu. ” (COLASANTI, 2015, p. 

113). Quando vê o desastre que é trazido para ele, o Rei fica furioso e manda que 

partam novamente e, agora, tragam sua noiva e não a irmã mais velha e feia.  

 Entretanto, apesar das ameaças do Rei, mais uma vez o Pajem interrompe a 

viajem para matar sua sede e fome, e demora ainda mais que da outra vez. O que 

chega, então, ao palácio parece-se com uma vó de tão enrugado que ficou o rosto da 

boneca. O Rei, então, dá a ele uma última oportunidade de trazer sua futura esposa 

e ameaça-lhe a cabeça. Novamente, assim, parte em busca daquela que deveria se 

casar com o Rei. Entretanto, 

Desta vez, porém, enquanto bebiam e se gabavam com os outros viajantes 
de estarem levando a noiva do Rei, foram ouvidos pela filha do estalajadeiro. 
Que, tomada de curiosidade, esgueirou-se até a carruagem e, primeiro a 
distância, depois cada vez mais perto, espiou para dentro, tentando ver 
aquela que seria Rainha. (COLASANTI, 2015, p. 115). 

 

É a curiosidade da moça que a faz ir ver de perto a sua futura rainha. E, assim, 

 
[...] bastou olhar a boneca para perceber que o engodo ali estava. E engodo 
por engodo, teve uma ideia audaciosa. Sem ser vista, arrastou a boneca para 
trás de um estábulo, trocou suas roupas pela dela, cobriu com a peruca de 
cachos seus próprios cabelos e, rápida, sentou-se sobre os coxins.  
(COLASANTI, 2015, p. 115). 
 

 A jovem percebe uma oportunidade única: a de tornar-se rainha e não hesita 

em nenhum momento. Sabe o que deve ser feito, percebe que a situação é 

fraudulenta, visto que é uma boneca que estão levando para se casar com o Rei, e 
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chega à conclusão de que, já que há uma enganação, que seja para que ela se torne 

a esposa dele.  

 A atitude da filha do estalajadeiro demonstra que ela é decidida e destemida. 

Não espera por intervenções e, desse modo, ela mesma vai construindo os caminhos 

que deve trilhar para conseguir o que deseja.  

 O problema é que o Rei aguarda uma esposa com o oposto das características 

que ela possui. Silenciosa e recatada não parecem dar conta de descrever a jovem 

que estão levando para o castelo. De tudo o que o Rei deseja, a única coisa que 

combina com o desejo dele é a sua beleza, que o encanta desde o primeiro momento 

que ele a vê. 

 Desse modo, a moça precisa ser capaz de manter-se no maior silêncio 

possível. O silêncio se faz necessário para que ela possa atingir seu objetivo maior, 

que é o casamento com o Rei. Essa não será uma tarefa fácil para ela. Estalagens 

são locais com um grande número de pessoas circulando e conversando sobre 

novidades que chegam com os viajantes todos os dias. Acostumada com esse 

cenário, via-se cada vez mais infeliz, como podemos observar a seguir: “Tanto 

silêncio, entretanto, pesava a natureza alegre da estalajadeira que, muda nos jantares 

e calada nas recepções, transformava-se em boquirrota assim que entrava em seus 

aposentos. ” (COLASANTI, 2015, p.116). A alternativa que encontra, dessa maneira, 

é falar sozinha ou com os pássaros e flores do jardim, como forma de amenizar a 

necessidade que sente de conversar com outros.  

 De forma simbólica, uma vez que possui as condições biológicas e psicológicas 

para se comunicar verbalmente, a Estalajadeira abdica de sua voz em nome do 

casamento, do amor que pensa em construir ao lado do Rei. Abrir mão de sua voz em 

nome de um amor é algo que acontece também no conto clássico “A pequena sereia”, 

de Andersen (2013). As circunstâncias em que as personagens dos contos perdem 

suas vozes são bem diferentes, entretanto são movidas pelo mesmo motivo, que é o 

de se aproximar de alguém. 

 No caso da Pequena Sereia, ela deseja tanto a aproximação com um humano 

que salva de um afogamento que é capaz de entregar sua voz a uma bruxa do mar 

para que possa ter pernas e, assim, conhecer seu amado. O fim da Sereia não é nada 

animador. Sem conseguir realizar seus sonhos – o de se casar com o Príncipe e 

adquirir, desse modo, uma alma imortal –, acaba condenada a ser espuma do mar por 

trezentos anos e, talvez, possa encontrar a possibilidade de possuir uma alma. Nesse 
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caso, a realização que a Princesa dos mares pode encontrar é de cunho espiritual e 

não amoroso.  

  A voz ou a ausência de uma voz é parte dos estudos da Psicanálise. Nessa 

perspectiva, 

A voz não é apenas porta-voz ou veículo das palavras. Para além do caráter 
universal e mediador que ela possui entre os falantes, para além do papel 
que desempenha na comunicação, em sua dupla face de encanto e horror, 
ela é capaz de fascinar enquanto se reveste de palavras e sonoridade e 
angustiar em suas manifestações brutas ou mudas. (BASTOS, 2014, p. 60). 
 

 A voz é a mediadora capaz de equilibrar aspectos do eu com o mundo. A 

ausência de voz, ou seja, a ausência de uma forma de se comunicar causa conflitos. 

É o que ocorre com a Pequena Sereia, que abre mão de sua voz para ficar com quem 

ama, mas é exatamente da voz que precisa para que seu amado a reconheça. 

 Nesse sentido, percebemos que ela possui duas possibilidades: a de encantar 

e de angustiar. É exatamente o que ocorre nas histórias. A Sereia é descrita com uma 

voz encantadora, nem na terra nem no mar havia voz tão doce. A Princesa do conto 

moderno, por sua vez, ao se comunicar com os pássaros e plantas do palácio, chama 

a atenção do Rei que se encanta com sua voz: “ Mas logo soube que aquela voz lhe 

transmitia um doce bem-estar. Sendo a mais agradável de quantas jamais tinha 

ouvido. ” (COLASANTI, 2015, p. 116). Surge, então, um desentendimento, tal como 

ocorreu com a sereia de Andersen: por não conhecer a voz de sua futura esposa, o 

Rei não é capaz de perceber que a voz que tanto lhe desperta interesse é, na verdade, 

daquela a quem ele impõe o silêncio.  

 A voz da Estalajadeira o fascina e ele não consegue parar de pensar nela. Essa 

descoberta maravilhosa o angustia, pois percebe que a beleza de sua noiva não é 

mais o bastante para ele.  Desse modo, o Rei que, a priori, exigia o silêncio de sua 

esposa, num processo de autodescoberta, constata que deseja muito mais que isso 

em uma companheira. 

  A ausência da voz, ou seja, do uso da comunicação entre as personagens faz 

com que, ao invés de aproximá-los, visto que o silêncio era muito requisitado pelo Rei, 

os leva para uma direção em que a separação é o mais provável. O Rei não consegue 

mais conceber a ideia de se casar com uma mulher em constante silêncio: “Sentava-

se de manhã perto do muro. Sentava-se à tarde ao lado da noiva. E à medida que se 

encantava pela voz desconhecida, começava a lhe parecer enfadonha aquela que o 
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havia conquistado pelo silêncio. ” (COLASANTI, 2015, p. 116). A jovem, por sua vez, 

também não imagina uma vida em que não possa se expressar e ser ouvida.  

 Rara beleza e doce silêncio: essas são as exigências que recaem sobre a 

personagem feminina no conto. Esses aspectos solicitados colaboram para a 

manutenção de estereótipos que há séculos são atribuídas às mulheres. A Jovem da 

narrativa, por outro lado, mostra ser possível a desconstrução deles e a descoberta 

de novas possibilidades.  

 Ao final, as personagens se encontram antes do casamento e quando o leitor 

pensa que o casamento será causa perdida, no meio da discussão, o Rei percebe que 

 
Pouco importava que ela lhe dissesse que não queria casar com ele, que não 
aguentava mais, que estava cansada de fingir, que precisava falar e ser 
ouvida [...]. Só importava o som daquela voz, enfim reconhecida, voz tão doce 
aos seus ouvidos, e que ele sabia capaz de bem outras palavras. 
(COLASANTI, p. 117). 

 

 O Rei e a Jovem Estalajadeira, assim, mesmo que de forma inusitada, tendo 

como parâmetro os contos de fadas tradicionais, encontram o “felizes para sempre” 

deles, apesar dos desentendimentos e das surpresas que os desafiaram. 

  

4.5 “NA PALMA DA MÃO”: O EMPODERAMENTO FEMININO 

 

Na sua mais recente obra de contos de fadas, Colasanti reúne todos os seus 

textos desse gênero já publicados, relançando-os em uma coletânea que conta 

também com um projeto inédito com dezessete contos. Desse livro, analisaremos a 

seguir o primeiro, “Na palma da mão”. 

Nessa história, somos, mais uma vez, apresentados às personagens femininas. 

A personagem em questão é uma jovem de uma tribo que está em busca daquele a 

quem entregará seu coração. Assim, parte com sua tribo para o encontro com outras 

tribos, em que outras moças, assim como ela, têm o mesmo objetivo: encontrar um 

futuro casamento. 

Pela leitura do texto, fica evidenciado que ela está em uma fase de transição 

em sua vida: “ E este ano não era mais menina. Havia-se feito mulher. Agora trazia 

um crisântemo pintado na palma da mão direita. E no coração, o desejo de encontrar 

o homem a quem oferta-lo. ” (COLASANTI, 2015, p. 358). Ela, dessa forma, está em 
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processo de amadurecimento, entrando para a vida adulta, simbolizada aqui pela 

referência à menstruação. Para completar o processo, falta casar-se. 

Nesse sentido, na reunião das tribos aparecem diversos candidatos à mão da 

Jovem. Entretanto, os pretendentes não parecem despertar o amor da Moça, e um a 

um vão sendo dispensados por ela: “ Vários daqueles jovens olharam para ela no 

primeiro dia. Ela não olhou para nenhum. ” (COLASANTI, 2015, p. 358). Os dois 

primeiros que se apresentam são, respectivamente, um caçador e um grande 

proprietário de terras. Os integrantes da tribo se encantam com as riquezas e 

habilidades que os candidatos demonstram possuir. Contudo, isso não parece ser o 

bastante para ela. Não fica claro, de início, o que realmente deseja, uma vez que 

dinheiro, terras, muitos animais, entre outras coisas oferecidas, mas não lhe 

despertam nenhum interesse. 

 Quando dispensa um candidato, a flor de crisântemo que traz na palma de sua 

mão e que pretende entregar juntamente com o seu coração, perde uma pétala. São 

tantos os que vão sendo recusados que a personagem começa a perder a esperança 

e chamar a atenção das outras moças: “ As outras moças invejavam-lhe a sorte. Ela 

se perguntava onde sua sorte havia ficado. ” (COLASANTI, 2015, p. 359). Pétala por 

pétala vai se perdendo, e o crisântemo parece não ser capaz de suportar muitas outras 

rejeições – e a Moça começa a pensar que terá que passar pela humilhação de ter 

que aguardar pelo próximo ano para conseguir o seu esperado casamento. A 

vergonha aqui apresentada será vivenciada não só por ela, mas também por toda a 

família. 

 Nesse aspecto, é importante ressaltar a organização familiar em que a 

personagem está inserida. Mesmo se tratando de um tempo distante, comum dos 

contos de fadas, o pai da jovem mostra-se com um comportamento completamente 

diferente dos pais apresentados nos contos que já foram analisados aqui nesse 

trabalho. Apesar da vergonha iminente, ele não pressiona a filha nem tenta impor sua 

vontade, como podemos observa no trecho a seguir: “Todos os três foram louvados 

pelos mais velhos e pela gente das tribos. A moça não louvou nenhum. Três vezes o 

pai ergueu os olhos para ela esperando resposta. Mas a resposta não veio. E o 

crisântemo perdeu mais três pétalas. ” (COLASANTI, 2015, p. 359). A figura 

masculina, portanto, não se apresenta de forma castradora e dominadora. Percebe-

se, por outro lado, um companheirismo entre pai e filha. 
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Se o modelo de pai que encontramos até aqui nos contos analisados busca 

métodos para que as vontades deles prevaleçam, esse pai parece se importar mais 

com a felicidade de sua filha e respeita as decisões que ela toma. Assim, sai dos 

estereótipos comuns da representação masculina no contexto do conto maravilhoso 

quando rompe com o modelo patriarcal, a personagem dá a impressão de estar à 

frente das figuras masculinas apresentadas neste trabalho. 

A flor que carrega na mão, o crisântemo, é cheia de simbologia: 

 
A disposição regular e irradiante de suas pétalas faz dessa flor um símbolo 
essencialmente solar, associado portanto às ideias de longevidade e até 
mesmo imortalidade. 
[...] como também às de plenitude, de totalidade. Assim, ela passa a ser 
igualmente símbolo de perfeição e, portanto, de alegria para os olhos. 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2007, p.392). 

 

Nesse contexto, ao entregar a flor ao seu futuro esposo, a Moça entrega junto 

a certeza de que o futuro que os aguarda será longevo, pleno e repleto de felicidades. 

Por meio da flor, temos uma suposição de como será o destino dos jovens.  

Os pretendentes que se apresentam se exibem para conseguir se casarem com 

a Moça, porém não conseguem chamar sua atenção. Nem caçadores, nem 

proprietários de terras, nem donos de grandes rebanhos são aceitos. É, então, a 

simplicidade de um flautista que encantará a jovem.  

A flauta é um instrumento que têm atrelado uma relação com o sobrenatural, 

com o sagrado. É também conhecida por suas habilidades de encantamento. E é 

assim que acontece: a moça e a tribo se encantam com a música que o instrumento 

produz e ele é o escolhido por ela para ser o seu companheiro e entregar o crisântemo. 

O sorriso percorreu o corpo da moça, pareceu vibrar na palma da mão. Ela 
olhou. Entrelaçadas com as linhas do destino, uma a uma ressurgiam as 
pétalas, brotava o fresco crisântemo. Não fechou os dedos. Manteve a mão 
erguida e aberta, para oferecer a floração quando ele saísse para busca-la. 
(COLASANTI, 2015, p. 360). 

 

A flor que antes havia perdido alguma de suas pétalas, a cada recusa da Moça, 

ao som mágico da flauta, ressurge cheia de vida para ser entregue ao jovem. 

Nesse sentido, parece-nos que a jovem deseja entregar seu coração a alguém 

que esteja distante dos estereótipos tidos como “tipicamente masculinos”. Para ela, 

não importa as habilidades dispostas para a caça, para o acúmulo de riquezas que 

atrelaria o homem como sendo o “provedor natural” da casa. Essas habilidades 

esperadas de um homem, isso, claro, dentro do modelo patriarcal que estabelece 
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padrões a serem seguidos por homens e mulheres, não despertam nenhum interesse 

na jovem. Ela deseja algo novo para si e para quem vai escolher como marido. 

Romper com preceitos sexistas aqui não significa buscar um novo direcionamento 

apenas para a mulher, mas também para o homem. Ao leitor, fica a impressão de que 

ela se interessa muito mais pela ligação do rapaz com as artes e a sensibilidade que 

possui para a música.   

É isso que surpreende a personagem, que faz com ela se renda aos encantos 

do pretendente, já que os demais interessados não se diferem muito uns dos outros e 

não são capazes de despertar o amor dela. 

O pai da moça e o jovem por ela escolhido são personagens que descontroem 

os modelos patriarcais de relações entre os gêneros feminino e masculino. Não há, 

dessa maneira, a necessidade do ser masculino se sobrepor sobre o feminino, nem 

de impor seus desejos. Nesse conto, homens e mulheres parecem ser capazes de 

romper com o tradicionalismo e de encontrar a felicidade por meio do 

companheirismo. 

 Comparando este conto com os anteriormente analisados, temos a percepção 

clara da mudança da condição feminina. Aqui, a jovem não precisa se preocupar com 

a aprovação de terceiros sobre as suas escolhas. Mesmo os mais velhos da tribo e o 

seu próprio pai não são capazes de interferir no desejo do seu coração. Quando 

surgem os primeiros candidatos, eles se empolgam com as habilidades e riquezas 

apresentadas, porém, para a personagem, nada disso importa. 

 A personagem, então, é capaz de decidir seu próprio futuro, mostrando assim 

a presença do empoderamento feminino mesmo em um contexto tradicionalmente 

conhecido por ser desfavorável para uma condição feminina libertadora, que é o conto 

de fadas. 

 

4.6 “DE NOME FILHOTE”: O PERCURSO FEMININO REPRESENTADO 

 

Nesse conto, somos apresentados a uma Castelã que vive com sua ama em 

um castelo. Os familiares mais velhos estão mortos, os mais jovens partiram. As 

mulheres em busca de um casamento, os homens são sempre requisitados por 

viagens, por guerras, estando quase sempre ausentes. Diante disso, a Castelã 

começa a se entediar, a se sentir sozinha. Pensando em resolver sua solidão, pensa 

em criar uma criança, mas é recriminada por sua ama:  
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Crianças há muitas – respondeu a ama que a criou e a quer como a uma filha. 
– Mas são sonho impossível para uma moça solteira. Quem acreditaria que 
a criança não é sua? A desonra mancharia o brasão da família. E traria de 
volta os homens para um castigo feroz. (COLASANTI, 2015, p. 364). 

 

A ama, ao repreender o desejo da moça em criar uma criança, aponta para o 

contexto patriarcal no conto. Mesmo não tendo uma personagem masculina 

diretamente participante da história, a simples menção de irritar os homens da família 

faz com que a Castelã seja obrigada a mudar de ideia, mostrando, assim, o local de 

poder que o homem ocupa no seio da família. 

A moça pensa em outra forma, em outra companhia para espantar sua solidão: 

um filhote! E decidida a ter um amiguinho com o qual pudesse se entreter, manda sua 

ama em busca de um filhote que fosse macio, carinhoso e, principalmente, que fosse 

um animal ao qual ela pudesse querer bem. A ama, então, parte em busca de atender 

ao pedido da personagem. Essa não é uma tarefa fácil de ser cumprida, uma vez que 

ela já criou uma série de expectativas sobre o filhote que ainda nem conhece. Após 

muito andar e analisar as possibilidades, finalmente encontra algo que acredita ser 

capaz de agradar sua Castelã. 

O esforço da ama é recompensado pela alegria com a qual é recebida 

juntamente com o filhote. Embora não saiba exatamente a que espécie pertence seu 

bichinho, a jovem muito se alegra em receber a ama de volta e, imediatamente, 

encanta- se pelo novo morador do castelo, como podemos observar a seguir:  

 
O bichinho corresponde a tudo que a jovem havia desejado. Macio e alegre, 
de língua quente e dentes afiados, exalando cheiro bom de vida nova. Parece 
uma raça diferente de cachorro, como ela nunca viu antes, ou apenas seja 
apenas um parente dos cães, um outro cruzamento. O pelo curto cor de sol, 
as orelhas arredondadas, e aqueles olhos puro mel. Certamente haverá de 
crescer, porque as patas largas denunciam o futuro vigor. (COLASANTI, 
2015, p. 365). 

 

A Princesa, assim, afeiçoa-se ao seu filhote. Os dias, que antes lhe pareciam 

monótonos e sem graça, ganham nova vida com a presença do animal. Se antes o 

castelo era dominado pelo silêncio, e até mesmo pela tristeza, agora os risos e a 

felicidade tomam conta de todos os cantos. 

Para alimentá-lo, inicialmente, dão pedacinhos de pão umedecidos ao leite; 

com o passar do tempo, porém, percebem que aquilo não será suficiente para mantê-

lo saudável. O filhote cresce a cada dia mais. Tentam dar-lhe pedaços de carne e isso 

o agrada bastante. O problema que surge, no entanto, é que, como o castelo não 
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possui homens que possam cuidar da caça, não há carne suficiente para poder 

alimentar o filhote.  

Por não haver carne em quantidade suficiente, a Castelã mostra-se bastante 

corajosa ao se propor a caçar para alimentar seu animal. A ama, por sua vez, não 

parece acreditar que sua patroa, que ela considera tão frágil e delicada, tenha 

condições de caçar: “[...] a Ama ri, damas não caçam, não educou sua patroa para 

isso. ” (COLASANTI, 2015, p. 365).  

Acostumada à vida no castelo, a moça sofre ao sair de seu recinto familiar. Seu 

longo cabelo se prende nos arbustos, sua saia longa se prende nas raízes, não possui 

força suficiente para conseguir manejar adequadamente o arco e a flecha. Embora 

essa primeira experiência não tenha sido exitosa, a moça não desiste. Usa sua 

teimosia para prosseguir com o seu objetivo: caçar para assim poder alimentar seu 

filhote. Lembra-se de roupas antigas dos homens que deixaram a casa, veste-se com 

calças, casacos, botas e coletes e parte para seu propósito. A ama mais uma vez a 

recrimina. Na verdade, pensa que a jovem não está preparada para aquela situação.  

Depois da roupa adequada, a dama busca um armamento que a auxilie na 

árdua tarefa e passa a treinar diariamente, não se ocupando de mais nada. O filhote, 

agora grande e forte, parece-lhe a companhia perfeita para as caçadas. Castelã e 

Filhote são inseparáveis em suas ações. A dama, portanto, passa por uma grande 

transformação. Se antes era frágil e delicada, agora, tal qual o seu filhote, cresce e 

amadurece, transformando-se em uma mulher independente, forte e determinada a 

alcançar sua meta. 

A metamorfose pela qual passa não é completamente entendida pela ama. Esta 

parece estar muito atrelada aos moldes de uma sociedade em que a mulher não 

possui participação efetiva e não pode realizar seus desejos livremente, sem a 

necessidade de dar satisfações de seus atos, muito menos de viver sem se importar 

com eles. Embora não compreenda completamente a situação, admira a beleza dessa 

mudança. Consegue visualizar que a moça, agora, assemelha-se a um pajem e fica 

bonita assim. 

Há, nesse momento, um choque entre comportamentos femininos. A 

personagem mais velha demonstra estar envolta aos formatos de uma sociedade em 

que a mulher não tem muita autonomia e que teme a figura masculina. Já a jovem, 

desafia essa ordem dita como “normal”.  A Castelã não se identifica com esse modelo 

de identidade feminina que a ama defende e no qual deseja encaixá-la. 
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O que a personagem faz ao transvestir-se é provar a si mesma que possui a 

habilidade necessária para se colocar em posições até então consideradas como 

estritamente masculinas.  

De tanto na floresta ficar, chega o momento em que se sente tentada a ir mais 

além. Começa a perceber que a vida naquele espaço já não lhe é suficiente, “Dona 

de seus passos, não demora muito para que tudo ao seu redor, inclusive o bosque, 

lhe pareça pequeno e ela deseje intensamente seguir o caminho dos irmãos e primos. 

Na espessa sombra das árvores, o cheiro de Filhote lhe fala de sol.” (COLASANTI, 

2015, p. 366). 

Na medida em que o Filhote vai crescendo e ganhando força, o mesmo 

acontece com a castelã. Não é apenas ela que cuida dele e dá subsídios para a sua 

sobrevivência, uma vez que ele faz o mesmo com ela, mas em outro sentido. 

Enquanto ela cuida do seu bichinho por uma perspectiva fisiológica, alimentando-o e 

cuidando dele, o animal, por outro lado, parece ser capaz de nutri-la também. 

Nutrindo-a com um sentimento que a leva a conquistar a sua liberdade. 

O Filhote, agora já grande, embora o texto não lhe dê um nome, é na verdade 

um leão. Tomamos consciência disso por meio de seu rugido e das descrições físicas 

que incluem uma grande juba. O leão, tomando como partida mais uma vez Chevalier 

e Gheerbrant (2007), é um símbolo de poder, força, segurança, ressureição, entre 

outros. No contexto deste conto de fadas, percebe-se que essas características vão 

tomando espaço na conjuntura da narrativa, entretanto tais aspectos não são 

incorporados apenas pelo animal. 

A moça, assim, vê-se persuadida a deixar que o anseio por liberdade tome 

conta dela. Ela tenta adiar, desistir, até que se dá conta de que não é possível. 

Aguarda, então, até a primavera para seguir seu novo caminho. A estação simboliza 

o início de um novo período, a fertilidade, a prosperidade que a ajudaram no seu 

crescimento e amadurecimento. O desejo que possui de conhecer o que lhe é 

desconhecido é maior.  

 
Ainda se contém durante todo o inverno, segredando a Filhote o que lhe vai 
ao pensamento. Mas a chegada da primavera traz a tarde em que na floresta, 
onde tudo brota e renasce, ela olha decidida para trás. Vê ao longe o castelo 
severo, acredita vislumbrar a ama em uma das poucas janelas. 
-- Eu volto- murmura baixinho em despedida, sem ter certeza de estar 
dizendo a verdade. E enroscando os dedos na juba do companheiro segue 
adiante, rumo às distâncias tantas que se abrem para ela. (COLASANTI, 
2015, p. 366). 
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Nesse conto, nota-se que a personagem anseia por liberdade. Pelo contexto, 

percebe-se que estava aprisionada dentro do castelo. Até mesmo as janelas que 

poderiam proporcionar uma visão do mundo exterior eram poucas. A moça, assim, 

apresenta-se limitada pelo espaço do castelo.  

Essa prisão da moça é simbólica. O narrador, no início do conto, deixa claro 

que ninguém a mantém enclausurada, o que ocorre, porém, é que ela não possui 

condições de se aventurar além do castelo e do jardim que o cerca. Ela precisa 

amadurecer, ser capaz de se autossustentar, estar preparada para ao sair da 

segurança do lar para a floresta lidar com os inúmeros desafios que surgirão para ela. 

O inverno, desse modo, é um período de profunda introspecção que 

proporcionará a Castelã a possibilidade de amadurecimento de suas ideias. Se 

outrora tinha o desejo de aventurar-se, mas tinha medo e cedia à repreensão da ama, 

agora, passado o período de amadurecimento, consegue tomar suas próprias 

decisões e caminhar para que seus objetivos sejam alcançados. 

O castelo, onde ela antes estava, é um espaço recorrente dentro dos contos de 

fadas. É um local em que Princesas frágeis aguardam que Príncipes encantados 

venham resgatá-las. Chevalier e Gheerbrant (2007, p. 199) ressaltam a solidez desse 

tipo de edificação e a dificuldade de acesso, simbolizando assim um local de proteção. 

Em “De nome filhote” podemos fazer essas associações. A Princesa encontra-se 

presa em um ambiente que lhe dá certa proteção, mas isso tem um preço: ela precisa 

adequar-se à sociedade patriarcal que a castra, impedindo-a de se realizar como 

mulher de acordo com o que deseja para si mesma. 

Nesse sentido, percebe-se que a moça passa por um processo em que está 

construindo a sua identidade. Se antes, no castelo, ela era frágil e indefesa, 

precisando de sua ama para cuidar dela, com a chegada do Filhote passa a ser capaz 

não apenas de cuidar dela mesma, mas também de prover alimento para o animal 

que tanto ama. 

Temos, assim, a impressão de que essa mudança se fazia necessária para a 

Castelã. A identidade que possuía antes era capaz de lhe garantir uma vida tranquila 

dentro do castelo, porém, como ela deseja muito mais do que isso, precisa passar por 

uma completa mudança a fim de estar em condições para sobreviver. Para isso, ela 

se transfigura, deixa de ser uma entre tantas outras castelãs para ser uma habilidosa 

“moça cavaleiro”.  
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Nesse novo roteiro de vida que traça para si, a personagem adentra a floresta 

com seu filhote. A floresta, para Chevalier e Gheerbrant (2007, p.439), possui um 

papel de santuário natural, local cheio de árvores que simboliza a vida; é o oposto do 

castelo. Se este simboliza a prisão da castelã, é na floresta que ela pode exercer sua 

liberdade, seus desejos. A floresta é ainda, dentro dos estudos da psicanálise, um 

símbolo do mergulho no inconsciente. Ao se deixar dominar pelo desejo de abandonar 

o castelo e aventurar-se pela floresta, a Princesa realiza um mergulho em seu interior.  

Assim, afloram os desejos de liberdade da moça, que (re)nasce para viver a 

vida que deseja, segundo suas próprias decisões, provando a si mesma e a quem 

precisar que o espaço antes considerado como unicamente masculino é, na verdade, 

um lugar para todas e todos que se mostrarem corajosos o suficiente para assumir as 

responsabilidades necessárias e assumir o controle de seus passos. 

 

4.7 CAMINHOS DA IDENTIDADE FEMININA NO MUNDO MARAVILHOSO DE 

MARINA COLASANTI 

 

Os seis contos aqui analisados são de obras e períodos distintos: os dois 

primeiros de 1979, o terceiro e quarto de 1992 e os últimos de 2015. São trinta e seis 

anos de diferença entre as publicações ao todo. São contos que possuem realidades 

paralelas, um acordo com o mundo do maravilhoso que os leitores aceitam, sem 

questionamentos, acontecimentos de ordem sobrenatural, como, por exemplo, sonos 

ocasionados por poções mágicas.  

Sendo o conto de fadas uma realidade paralela, seria possível atrelar as 

personagens femininas à própria condição social da mulher? Seria, ainda, viável 

analisar a identidade das personagens femininas tendo em vista o movimento 

feminista e as inúmeras mudanças no comportamento feminino nos últimos quarenta 

anos? 

Desde o início da década de 1970, o movimento feminista tem se consolidado 

no mundo. Embora tenha ainda mulheres que não se consideram integrantes do 

movimento, não podemos deixar de apontar que mesmo essas têm em suas vidas 

direitos e condutas que só nos foram possíveis por meio do feminismo.   

Hall (2011), ao analisar as identidades na pós-modernidade, ressalta a 

importância do feminismo na construção de identidades, sendo um dos responsáveis 

pelas chamadas “políticas de identidade”. Desse modo,  
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[...] o feminismo teve também uma relação mais direta com o descentramento 
conceitual do sujeito cartesiano e sociológico: 

 Ele questionou a clássica distinção entre o “dentro” e o “fora”, o “privado” e o 
“público”. O slogan do feminismo era: “o pessoal é político” 

 Ele abriu, portanto, para a contestação política, arenas inteiramente novas de 
vida social: a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, a divisão 
doméstica do trabalho, o cuidado com as crianças, etc. 

 Aquilo que começou como um movimento dirigido à contestação da posição 
social das mulheres, expandiu-se para incluir a formação das identidades 
sexuais e de gênero. (HALL, 2011, p.45-46, grifo do autor). 
 

 O feminismo, portanto, ao questionar os conceitos de sujeito no plano 

cartesiano e sociológico, aponta para a inúmeras alternativas de identidades possíveis 

e questiona as separações do privado e do público. Para esse movimento, os dois são 

constituintes no processo de formação de identidades, mas são, antes de tudo, 

aspectos que devem ser debatidos amplamente, sem restrições entre essas duas 

esferas. Dessa forma, o que acontecia com as mulheres, a maioria dentro dos seus 

lares, era sim uma questão pública. 

 No contexto literário dos contos de fadas, que identidades podemos encontrar 

num ambiente conhecido, como apontou Propp (2010), por ter ações que se repetem, 

fixas, revelando assim identidades que não mudam?  

 Essa relação de identidades fixas, presente nos contos tradicionais, é o oposto 

do conceito que temos atualmente em relação à identidade, como Bauman (2005) e 

Hall (2011) chamam atenção, por possui caráter transitório.   

Nesse sentido, os contos de fadas Colasantianos apresentam uma grande 

quantidade de personagens femininas que estão em processo de construção de suas 

identidades, bem longe dos moldes clássicos, estando desse modo em consonância 

com as perspectivas pós-modernas.  

 Temos, em vista disso, dois polos: o conto tradicional e o moderno. O moderno 

está em acordo com o sujeito pós-moderno em suas tantas ambivalências. Já o 

tradicional posiciona-se com a visão do sujeito iluminista. Neste modelo,  

 
[...] se abarrotam aqueles que tiveram negado o acesso à escolha da 
identidade, que não têm direito de manifestar as suas preferencias e que no 
final se veem oprimidos por identidades aplicadas e impostas por outros- 
identidades que eles próprios se ressentem, mas não tem permissão de 
abandonar nem das quais conseguem se livrar. Identidades que 
estereotipam, desumanizam, estigmatizam... (BAUMAN, 2005, p. 44). 
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 É em oposição a esse padrão que os contos de fadas modernos se colocam, 

dando voz e espaço para que a multiplicidade do sujeito feminino se estabeleça, uma 

vez que  

 
A identidade não é um elemento colocado a priori. Ela estrutura através da 
interação do sujeito com a sociedade, evidenciando-se essa interação por 
meio das práticas sociais, as quais lhe conferem um caráter polifônico. Como 
produto de interações, a identidade se organiza através de um sistema de 
representações daí a sua relação com o simbólico, pois, tal como a realidade, 
a identidade é uma construção simbólica [...].  (ZINANI, 2006, p. 51). 
 

 Os contos de fadas Colasantianos que analisamos neste trabalho são contos 

com perspectivas pós-modernas. Neles, não há espaços para uma única identidade 

feminina, como as que conhecemos em contos clássicos nos quais, muitas vezes, 

personagens apresentam estereótipos de fragilidade, subordinação e dependência. 

 Cada uma das seis personagens femininas apresenta características que por 

vezes se assemelham, mas que na maior parte delas são distintas, revelando a 

diversidade de identidades femininas, mesmo na conjuntura do conto de fadas.  

 Posto isso, passamos agora para um cruzamento dessas personagens, com 

foco nas questões pertinentes à identidade feminina. Esse entrelaçamento se dá em 

blocos, pois, analisamos os contos aos pares, respeitando as obras em que estão 

publicados. 

 No primeiro conto analisado, “Além do bastidor”, temos o contexto privado em 

evidência. Toda a situação do conto se dá dentro de uma casa, espaço que denota o 

confinamento da personagem. Entretanto, quando o maravilhoso se manifesta, ela 

passa, então, a ter um novo lugar onde pode circular: o jardim.  

 Os desejos internos por liberdade da personagem, confinada no espaço 

doméstico, são externados por meio do que o jardim lhe proporciona. Se em casa 

precisa estar parada e realizando atividades que não são de sua escolha, o jardim 

oportuniza a liberdade que ela anseia. É lá que pode correr, brincar livremente, pode 

ainda ter o contato com o fruto que a atrai.  

 A personagem não tem evidenciadas muitas das características de sua 

personalidade. Sabemos que é criativa e que possui habilidades com o bordado, e 

também que o espaço no qual está inserida não a agrada, pois sempre que tem uma 

oportunidade adentra no mundo do seu bordado, cheio de cores e vida. 

 Em relação à condição feminina, parece-nos que há a impossibilidade de 

realização da personagem unicamente no espaço doméstico.  O que anseia para si 
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não pode ser conquistado apenas no contexto domiciliar. Ela precisa aventurar-se 

pelo mundo, em busca de, assim, ser capaz de construir sua identidade como mulher, 

como ser que anseia por liberdade.  

 Essa busca por uma identidade, por realizações que não se limitem ao espaço 

doméstico relaciona-se com a proposta de libertação da mulher de Friedan (1971). A 

psicóloga propôs a libertação por meio do abandono do espaço doméstico, pois, 

segundo a autora, a realização estaria principalmente no trabalho. A personagem 

parece compreender que sua liberdade, suas realizações não podem ser alcançadas 

apenas dentro de casa, ela precisa sair, conquistar seu lugar e é isso que faz. O jardim 

nesse sentido é incerto, mas é o caminho para as realizações da personagem em 

questão como ser humano. 

  A personagem representada dentro do espaço familiar, no caso dentro de 

casa, traz a ideia de proteção que esse ambiente possui. A mulher expressa ainda a 

necessidade de proteção do mundo exterior, posto que sua suposta fragilidade não 

lhe dá condições de se adaptar, de sobreviver fora do lar. Por ser frágil, necessita que 

alguém a defenda; no caso, quando solteira, o pai e, após o casamento, o marido. 

 O título do conto abre interpretação para um mundo que existe para além do 

bastidor, para além do contexto que a personagem vivencia rotineiramente. No 

contexto pós-moderno, existe um novo mundo que se abre para essa mulher que não 

tem medo de se engajar nessa descoberta, apesar das incertezas que a aguardam. 

 No segundo conto, “Sete anos e mais sete”, temos uma Princesa que também 

anseia por ser dona de seus passos. Contudo, há um conflito com o seu pai, que, aqui, 

aparece como um ser dominador, o qual busca de todas as formas que, no final, a sua 

vontade prevaleça. Não lhe interessa se o que escolheu para a filha a desagrada, se 

ela não poderá ser feliz. A única coisa importante é fazer com que o seu desejo seja 

satisfeito, pelo simples fato de que, sendo homem e seu pai, possui todas as maneiras 

de exercer o seu poder, o poder do patriarcado.  

 Para a Princesa, não restam muitas opções a não ser a da aparente 

subserviência à vontade do pai. A personagem traz com ela estereótipos como o da 

fragilidade e dependência feminina em relação à figura masculina. Então, se não fosse 

por intervenção do maravilhoso, não haveria possibilidade de realizações. É, 

possivelmente, a Fada Madrinha que a ajuda nesse processo de realizações dos seus 

desejos e, para o leitor, fica a impressão de que sem essa intervenção mágica a 

Princesa estaria mais suscetível a sucumbir aos desejos do pai. Todavia, apesar das 
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adversidades que encontra, consegue fazer a sua vontade, por intermédio da ajuda 

de uma outra mulher, fazendo assim com que fique evidenciada na narrativa o poder 

da irmandade feminina, como propõe Hooks (1984;2000).  

 Se analisarmos o período de publicação dos contos de “Além do bastidor” e 

“Sete anos e mais sete”, no que diz respeito ao movimento de mulheres ou feminista, 

podemos afirmar que esse foi um período de grandes conflitos, de tentativas de 

desafiar o patriarcado. Os caminhos tidos como “naturais” para as mulheres já não 

eram mais aceitos e, para desestabilizar tais preceitos, tão fortemente enraizados em 

nossa sociedade, era preciso a luta, o embate, um radicalismo.  

Em “Sete anos e mais sete” podemos identificar aspectos mais radicais do 

período, como a tentativa da Princesa de escolher seu amado, coisa que 

provavelmente deveria ficar a cargo do pai, que encontraria um casamento mais 

vantajoso para o seu reino. A personagem, ao buscar um caminho diferente das 

imposições de seu pai, vai de encontro ao sistema patriarcal, contexto em que a 

família é chefiada por uma figura masculina, o pai, o qual tem suas decisões como 

inquestionáveis. 

No segundo conto analisado, temos uma situação conflituosa entre pai e filha, 

um desentendimento que se dá pelo fato de que Rei e Princesa possuem modos bem 

diferentes de pensar como deve ser a vida dela. A figura masculina ainda quer impor 

sua vontade a todo custo, não permitindo, desse modo, que a personagem feminina 

seja capaz de tomar suas próprias decisões. Por outro lado, é importante ressaltar 

que a Princesa consegue afirmar a sua vontade; e, se essa vontade não possui um 

ambiente propício para se desenvolver, ela encontra no sonho um caminho de 

realização amorosa, o que não deixa de ser uma forma de desafiar o poder paternal.  

Nesses dois contos, temos em comum nas personagens principais: o desejo 

de ser capaz de trilhar o próprio caminho. Se no plano “real” elas ainda não encontram 

as condições necessárias para se realizarem, encontram em um mundo paralelo e 

maravilhoso, um espaço em que não precisam se subordinar aos modelos impostos 

pela sociedade. 

Associando essas questões com o contexto da década de 1970, Colasanti 

aponta que o mundo como está não é mais capaz de dar conta dessa nova identidade 

feminina em formação, e indica que, se não há condições de nos suster nesse sistema 

sexista, criaremos outros espaços em que poderemos ser o que escolhermos diante 

das inúmeras novas possibilidades. 
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Assim, as mudanças internas dos indivíduos, que são em parte frutos das 

relações externas e das próprias relações do sujeito com ele mesmo, produzem 

efeitos transformadores na sociedade. No contexto do feminismo, muitas das relações 

humanas sofreram profundas mudanças pois os modos de se pensar a mulher na 

sociedade mudaram, logo as relações também precisam passar pelo mesmo 

processo.  

Nos contos que analisamos do livro Entre a espada e a rosa (2015), temos mais 

duas personagens femininas. Essas, por sua vez, possuem características distintas, 

mas estão ainda em conflito para que possam se encontrar como sujeitos no mundo. 

Em “Entre a espada e a rosa”, a Princesa é informada de que se casará com 

um Rei de terras vizinhas. Ela é apenas noticiada para que se prepare para as bodas, 

pois sua opinião não é sequer considerada pelo pai e, embora não esteja nem um 

pouco satisfeita com a decisão do pai, não possui coragem para desafiá-lo 

diretamente. 

A personagem precisa encontrar dentro de si os mecanismos para se livrar do 

destino já traçado por outros. Embora seja frágil no início, com o passar da narrativa 

ela começa a mostrar a força que tem dentro de si e que não há espaço para 

estereótipos de fragilidade em sua vida.  

A Princesa, ao ser expulsa do castelo e ter que garantir seu próprio sustento, 

passa por uma completa mudança em sua personalidade. Antes, tudo que conseguia 

fazer era chorar; agora, transvestida de guerreiro, luta lado a lado com homens, 

deixando os estereótipos de sentimentalismo e fragilidade no passado. 

Já a personagem do conto “Uma voz entre os arbustos”, desde o início, mostra-

se forte, inteligente e determinada. Vê uma oportunidade de casar-se com o Rei e não 

hesita em aproveitá-la. Ela não fica à espera de alguém que possa salvá-la e, em 

seguida, desposá-la, mas toma as atitudes que a direcionam para onde deseja estar. 

No que concerne à formação de sua identidade, a personagem não passa por 

grandes alterações, a não ser no momento em que tem que ficar muda para agradar 

ao Rei. No entanto, sua personalidade forte não permite que ela sustente por muito 

tempo tal situação, pois necessita falar e ser ouvida. Mesmo com a certeza de que 

perderia o casamento, prefere deixar claro que não suporta uma vida em que não 

possa se expressar. 

O silêncio feminino visto no conto como uma graciosidade é angustiante para 

a personagem. Ao recusar o silêncio a ela imposto, faz com que sua voz seja ouvida, 
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que o Rei, se a quiser, aprenda a conviver com essa nova mulher que não aceita 

calada as imposições sobre sua personalidade. Ela, apenas ela, é capaz de definir os 

elementos que compõem a sua identidade. 

Quanto a essa imposição, Bauman (2005) afirma que “As ‘identidades’ flutuam 

no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas 

pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para defender as 

primeiras em relação às últimas. ” (BAUMAN, 2005, p.19, grifo do autor). A 

Estalajadeira, ao rejeitar o modelo de subordinação e silêncio imposto, demostra que 

não permitirá terceiros decidindo sobre seus comportamentos, sobre a identidade que 

escolheu para si. 

Trazendo o contexto para o ano de publicação da obra, em 1992, percebemos 

um momento em que as mulheres, já cientes de seus direitos, possuíam uma voz e 

estavam dispostas a se fazerem ouvir. Nesse sentido, uma vez descobertos os 

caminhos que levam para o diálogo, para a construção de relacionamentos e que 

ambos os envolvidos estão em posições de igualdade, não faz sentido algum 

abandonar isso para viver um amor, um casamento. Se um homem e uma mulher 

decidem se casar, que seja algo construído e discutido entre os dois, pois uma vez 

descoberta a liberdade não há como retroceder.  

Os dois últimos contos são “Na palma da mão” e “De nome filhote”. No primeiro, 

temos uma relação entre gêneros completamente diferente dos outros contos 

analisados neste trabalho. Nele, a personagem feminina não precisa se preocupar em 

desestabilizar pensamentos machistas e retrógrados para encontrar a sua felicidade, 

pois possui autonomia desde o início da narrativa e em momento algum é questionada 

sobre isso. 

Nesse sentido, todo o contexto das relações familiares é alterado, não há 

espaço para se pensar em formas de opressão de gênero. O pai, aqui, embora em 

alguns momentos expresse sua vontade para a escolha da filha, respeita suas 

decisões, aguarda enquanto os rumos da história são tomados, confiando nas 

escolhas da filha. 

Além do papel feminino, o papel masculino também é questionado, uma vez 

que os pretendentes que se apresentam primeiro parecem corresponder ao “modelo 

de homem” proposto em sociedades sexistas. Caçar, prover riquezas, garantindo, 

assim, a proteção da mulher, que outrora seriam motivos suficientes para despertar o 

interesse da Jovem, não são mais o que essa nova mulher procura e, por isso, não 



99 
 

desperta nenhum interesse. Para essa nova identidade, para a nova mulher é preciso 

que os estereótipos masculinos também passem por alterações, visto que os antigos, 

os de dominação masculina, não se encaixam mais no que ela deseja.  

Nesse quadro de mudanças de comportamentos femininos, os masculinos 

também são postos em xeque. O feminismo, como vimos, principalmente em Hooks 

(1984; 200), propõe uma libertação para ambos os sexos, pois, uma vez que a posição 

da mulher é por ela modificada e ressignificada, a do homem precisa passar pelo 

mesmo processo. Enquanto a personagem busca características diferenciadas em 

seus pretendentes, procura, na verdade, alguém para amar que esteja também livre 

de amarras sexistas, para que juntos possam construir a vida que desejam. 

Já no último conto analisado, “De nome filhote”, temos um cenário em que há 

a ausência de homens quase que completamente, pois são apenas mencionados na 

narrativa. Entretanto, a ama é a responsável por recriminar, por “podar” a moça. 

Sempre que ela busca sair de estereótipos, a ama aparece para repreendê-la.  Apesar 

de não haver homens no castelo, a criada exerce um papel que busca manter vivos 

os preceitos da sociedade dos quais a Castelã procura fugir. Se por um lado tenta 

criar formas para trilhar seus próprios caminhos, a ama tenta readequá-la aos padrões 

que não despertem a ira dos homens da família. A Castelã, mesmo inicialmente não 

tendo consciência disso, demonstra um interesse em ter novas perspectivas para sua 

vida.  O desconhecido a atrai e ela anseia por conhecê-lo. 

Temos, então, uma representação feminina bem diferente. A ama reproduz e 

fortalece os preceitos patriarcalistas, dando aos homens da família total poder, mesmo 

na ausência deles, pois eles precisam ser “respeitados” e temidos, demonstrando que 

teme aos homens, uma vez que faz de tudo para não incitar a ira deles. A Castelã já 

possui um modo bem diferente de ver as coisas, não parece se intimidar com os 

poderes que o sexo masculino possui. Porém, inicialmente, não tem clareza do que 

deseja para si própria e se permite ser levada pelos conselhos que lhe foram dados 

por terceiros. 

Conquanto esteja fascinada, tomada pelo desejo de se aventurar para muito 

além do castelo, tem receios e se autolimita. Apesar de desejosa pelo novo, ela não 

consegue se desapegar do que lhe é familiar. No entanto, mesmo com certa demora, 

finalmente percebe que não deve ficar mais onde está, deve seguir adiante e se 

apropriar do desconhecido. Assim, parte com seu fiel companheiro, o leão. 
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Ao sair dos domínios do castelo, a Castelã desvincula-se de padrões e 

estereótipos que a sociedade exige que ela siga. Ela precisa sair desse domínio e, 

para tanto, não há nada mais simbólico e poético do que se aventurar em uma floresta 

na companhia do Rei do lugar, o leão, assumindo assim o controle de sua vida e seus 

passos. Nesse percurso, passa a criar uma nova identidade para si mesma: se antes 

a floresta a amedrontava, ela agora é capaz de caçar, andar livremente pelo lugar, 

mudando assim o modo como se relaciona consigo e com o mundo. 

Em uma visão mais ampla, podemos comparar a vida da Castelã com o 

percurso da mulher ao longo da história. Em um primeiro momento, está presa em um 

castelo, vivendo o que lhe é imposto, sem questionar. Entretanto, ela parece ser 

tomada por uma nova consciência e, influenciada pelo desejo de liberdade do Filhote, 

vai aos poucos compreendendo que essa liberdade é igualmente o que ela deseja, 

que essa é também a sua própria natureza. Em seguida, temos um momento de 

autodescoberta, em que ela passa a ir cada vez mais longe, conhecendo novos 

caminhos e firmando seus passos até o momento em que se sente em condições de 

se aventurar pelo desconhecido.  

Não podemos afirmar se o que encontrará pela frente será bom ou ruim, pois 

sem dúvida terá muitos desafios, mas também a certeza que ela mesma é quem dita 

seus passos. A Castelã, desse modo, passa por um momento de transição, de 

descoberta de uma nova identidade para si, uma vez que já não consegue mais se 

encaixar no que lhe é exigido pela vida no castelo. 

 Nessa perspectiva, Hall (2011) afirma que, 

 

Em toda parte, estão emergindo identidades culturais que não são fixas, mas 
que estão suspensas, em transição, entre diferente posições; que retiram 
seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais; e que são 
produto desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada 
vez mais comuns num mundo globalizado. (HALL, 2011, p.88, grifo do autor). 

 

 Todas as personagens, assim, estão em constante questionamento, transição, 

busca, processo de construção de suas identidades. Elas, portanto, apontam para 

uma variedade de identidades, colocando-se, como vimos, em oposição a modelos 

fixos de identidade dos contos de fadas tradicionais e, dessa maneira, estão em 

acordo com as concepções de sujeito pós-moderno.  

 As duas últimas personagens analisadas, portanto, estão em acordo com esse 

modelo em construção, em transição e as vivenciam nas narrativas. Focando nas 
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identidades representadas, constatamos que elas, assim como as mulheres em 2015, 

ainda estão buscando seu lugar, lutando para garantir que seus desejos sejam 

realizados.  

Reconhecemos que muita coisa mudou, mas que, mesmo entre as mulheres, 

muitas das ideologias sexistas ainda se manifestam, como ocorreu com a ama, por 

exemplo, em “De nome filhote”. Apesar disso, o desejo de realização do ser feminino 

parece triunfar, mesmo em cenários adversos.  
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5 CONCLUSÕES 

 
 Neste trabalho, buscamos traçar um percurso da construção da identidade 

feminina nos contos de fadas de Marina Colasanti. Para tanto, selecionamos três de 

suas obras de forma temporal: a primeira, uma que se situasse na metade do caminho 

e a sua publicação mais recente. Selecionadas as obras, escolhemos contos que 

tinham personagens femininas no centro dos enredos, para, então, podermos analisar 

a identidade feminina ali representada. 

 Para que essa análise fosse possível, escolhemos nos embasar na teoria 

feminista e nas suas repercussões no cenário literário. Verificou-se, assim, que as 

mudanças dos comportamentos femininos que ocorreram nos últimos quarentas anos 

também tiveram impacto na produção literária de Colasanti, que desde o início da 

década de 1970 vem mostrando-se adepta do movimento feminista. Em seus textos, 

sejam eles literários ou críticos, publicados em revistas, livros ou conferências, 

assume um compromisso com a mulher que estava em um processo de profundas 

transformações na sociedade brasileira, como um reflexo do que vinha acontecendo 

nos Estados Unidos e em países da Europa. 

 O caminho de uma nova identidade para as mulheres passou necessariamente 

pelo movimento feminista, uma vez que, ao questionar construções sociais em torno 

da mulher, esse movimento ajudou a transformar o modo como homem e mulher se 

relacionam e as representações dessas relações na literatura. 

Ao analisarmos os contos que constituiem o corpus desta pesquisa, temos 

diante de nós textos que são ditos como contos de fadas modernos. Esse tipo de 

literatura é assim chamada porque dialoga com o conto tradicional na sua estrutura, 

temática, entre outros aspectos. Entre essas características, destaca-se o universo do 

maravilhoso, que faz com que eles adquiram um caráter imaginativo. Se nas histórias 

tradicionais as Princesas estão presas em castelos à espera que um Príncipe as 

resgate, Marina Colasanti demonstra que somente adentrando o seu inconsciente as 

mulheres podem encontrar seus caminhos, não necessitando de uma figura masculina 

que as guie a tal descoberta pessoal. 

Outro aspecto importante diz respeito à questão da simbologia, pois nesses 

contos somos levados a lidar com nossos problemas mais profundos por meios 

indiretos. Não necessitamos dizer diretamente quais são os problemas e como 
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solucioná-los, uma vez que o conto de fadas nos leva a isso, já que trabalha com o 

mundo do inconsciente, inerente ao ser humano de todas as idades. 

Assim, embora muitas vezes os contos de fadas sejam compreendidos como 

texto para crianças, eles são, na verdade, textos para todas as idades, pois se 

relacionam com nossa condição humana. 

No mundo fantástico de Marina Colasanti, observamos que personagens 

clássicas, como reis, rainhas, princesas, entre outros, estão em transformação. Essas 

mudanças, em comparação com as histórias clássicas, dão-se principalmente em 

relação aos papeis e valores sociais que não são meramente reproduzidos, mas sim 

questionados e ressignificados.  

Essas personagens desviantes estão em consonância com as transformações 

que ocorrem em nossa sociedade, tendo como foco, nesta dissertação, a questão da 

identidade feminina. Nesse sentido, observa-se que um novo comportamento feminino 

é abordado nos contos analisados, em que os novos modos de pensar o ser feminino, 

com foco na desconstrução de preconceitos há muito internalizados, aponta o 

caminho que a literatura infanto-juvenil contemporânea tem trilhado.  

Desse modo, observa-se também que o feminismo e o que ele representa na 

construção de uma nova identidade feminina, com suas diversas tendências e 

fragmentações, tem contribuído para que se repense e se encontre novas 

perspectivas para as mulheres tanto como ser real quanto fictício, inclusive no 

contexto dos contos de fadas, indicando assim novas perspectivas para a formação 

do leitor literário.  

Por se tratar de um processo ainda em desenvolvimento, ao compararmos as 

personagens, fica evidente que elas estão também em constante mudança. As 

primeiras personagens analisadas já demonstram que estão insatisfeitas. A 

personagem de “Além do bastidor” parece se dá conta de que o contexto domiciliar 

não é o bastante para fazer com que ela se realize como ser humano; e deseja mais, 

pois mesmo, a princípio, sem notar, já está inundada por sentimentos de liberdade. 

A segunda personagem, do conto “Sete anos e mais sete”, também expressa 

sua insatisfação. Nesse caso, seu problema é a força do patriarcado que se manifesta 

por meio do pai dominador, ao não permitir que a filha escolha aquele com quem irá 

se casar. O pai pretende protegê-la, colocando-a para dormir, pois não é capaz de 

perceber que sua filha cresceu e anseia em viver os resultados de suas próprias 

escolhas.  
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As personagens do segundo livro analisado, Entre a espada e a Rosa (2015), 

possuem conflitos para resolver com o sexo masculino. Uma com o pai, outra com o 

futuro marido. Entretanto, os desafios que tem que resolver parecem estar à frente 

daqueles enfrentados pelas personagens do primeiro livro. 

 As mulheres representadas em “Entre a espada e a rosa” e em “Uma voz entre 

os arbustos” estão lutando para fazer com seus desejos prevaleçam, mas precisam 

resolver, primeiramente, conflitos de ordem interna. No terceiro conto analisado, a 

personagem precisa amadurecer e ser capaz de entender que todas as respostas 

necessárias para solucionar seus problemas estão unicamente dentro dela. Quando 

é capaz de compreender esses mecanismos, torna-se apta para seguir adiante, para 

uma nova fase de sua vida, a qual será representada pelos enlaces matrimoniais com 

o Rei, homem que ela escolheu para amar. 

Já no quarto conto, a personagem parece, inicialmente, retroceder. Ela 

consente em permanecer calada com o intuito de agradar o Rei com quem deseja se 

casar. Assume uma identidade que não lhe pertence: recatada, silenciosa. Porém, 

essa tentativa de se encaixar em uma identidade que não foi escolhida por si, mas por 

outros, não a consegue manter por muito tempo. Cansada de aparentar ser o que não 

é, a moça decide finalmente deixar claro para o Rei como é. Decide, ainda, explicitar 

sua constante vontade de se expressar e ser ouvida.  

As personagens de “Na palma da mão” e “De nome filhote” demonstram estar 

ainda mais à frente no processo de autonomia do ser feminino. Os conflitos, mais uma 

vez, não deixam de existir, mas as lutas travadas pelas personagens que vieram antes 

delas figuram uma luta na qual elas não precisam mais se engajar, estão livres para 

se envolver em seus problemas existenciais.  

A moça de “Na palma da mão” não se preocupa se poderá escolher seu futuro 

esposo, como acontece em “ Sete anos e mais sete”, por exemplo. Por outro lado, ela 

ainda precisa provar que é capaz de escolher a quem entregará seu coração, precisa 

provar para ela e os demais integrantes de sua tribo que somente ela é capaz de fazer 

tal escolha.  

A última personagem analisada, do conto “De nome filhote”, é a que melhor 

vive sua autonomia como sujeito capaz de seguir seus próprios passos. Ela ainda 

possui questões a serem resolvidas, mas essas configuram apenas como um 

amadurecimento necessário para a Castelã, que precisa amadurecer para poder ter 

condições de assumir as responsabilidades de seus anseios mais profundos por 
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liberdade. Aprendendo com o Filhote, vai aos poucos descobrindo que um mundo de 

possibilidades se apresenta para ela e, agora, pode enveredar por ele, sem amarras, 

sem medos. 

Ao compararmos os seis contos aqui analisados, foi possível evidenciar que os 

conflitos femininos estão sempre presentes nas narrativas e que, de uma forma ou de 

outra, as personagens acabam por encontrar seu lugar no mundo, acabam por fazer 

com que os seus desejos sejam atendidos. As personagens aqui analisadas estão 

construindo uma nova identidade feminina, uma vez que os moldes anteriores já não 

lhes são suficientes e com a certeza de que possuem a coragem e consciência 

necessárias para atingirem seus próprios objetivos.  

 No percurso para chegar ao final feliz de cada uma das personagens femininas, 

fica claro para o leitor familiarizado com o gênero conto de fadas que, embora Marina 

Colasanti beba na fonte dos clássicos, como por exemplo, nos aspectos estruturais e 

temáticos, a autora busca, por outro lado, alternativas bem diferentes. Se um conto 

de fada tradicional possui como uma de suas características um enredo previsível 

quanto ao destino das personagens, no novo modelo proposto por Colasanti somos 

levados a um lugar em que o inesperado, a surpresa serão as únicas certezas que 

encontraremos nas narrativas.  

 Ao final, na análise de cada conto, ressaltamos que houve um processo de 

fortalecimento da autonomia feminina dentro da escrita de Marina Colasanti. Os 

contos de fadas possuem personagens que passo a passo vão trilhando caminhos 

inesperados e surpreendentes, mas que contribuem para que a autoconfiança 

feminina se consolide nas narrativas.  

 Essa mulher que está sendo representada na literatura Colasantiana 

assemelha-se mais com a mulher que está surgindo no contexto histórico. Essa nova 

mulher, assim como ocorre com as personagens, também está em construção, tem 

anseios e medos.   

Esse contexto aponta para o fato de que o que já foi conquistado pelas 

mulheres que nos antecederam são também nossas conquistas, uma vez que nos 

propiciaram focar em outras lutas que ainda precisavam ser vencidas. No cenário 

atual, reconhecemos o que já foi conseguido, mas não podemos deixar de vislumbrar 

o muito que ainda precisa ser feito no que concerne à condição feminina. 

 Ao adentrar no mundo duplamente maravilhoso de Marina Colasanti e de suas 

diversas personagens femininas de personalidade forte, percebemos, portanto, que 
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tais personagens, sempre em evidência nas narrativas da autora, estão em 

consonância com a realidade feminina. No cenário atual, após as inúmeras conquistas 

do movimento feminista, a mulher encontra-se em um momento em que possui maior 

poder sobre sua vida, sendo capaz de escolher a identidade que melhor se encaixa 

no que deseja para si mesma. 

 Sem a necessidade de corresponderem a determinados estereótipos, essas 

mulheres configuram-se como mulher-sujeito, donas dos próprios passos, podendo 

enveredar pelos caminhos que acreditam ser as melhores opções para as suas vidas. 

Isso não significa dizer que tendo autonomia terão também a felicidade, o final feliz 

que buscam, entretanto, garante-lhes que, feliz ou não, esse desfecho é unicamente 

fruto das suas próprias decisões.  

 A literatura de contos maravilhosos de Colasanti, portanto, figura-se nesse 

cenário de mudanças, abrindo espaço para que novas identidades sejam nela 

representadas. Esse tipo de literatura, com um grande público jovem como leitores, 

contribui para que nossas leituras da mulher e das relações de gênero sejam 

debatidas ainda com os pequenos leitores, com o intuito de termos uma educação 

literária pautada em preceitos libertadores para o ser feminino. 

 O presente trabalho, dessa forma, é uma fonte de leitura feminista dos contos 

analisados, podendo, inclusive, servir para fomentar a professores e demais 

interessados na formação de leitores indicações de possíveis leituras para serem 

abordadas e discutidas não apenas com esses contos, mas ampliando ainda para a 

vasta produção de Marina Colasanti.  
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ANEXO A – ALÉM DO BASTIDOR, MARINA COLASANTI 
 

Começou a bordar com linha verde. Não sabia o que bordar, mas tinha certeza 

do verde, verde brilhante. 

Capim. Foi isso que apareceu depois dos primeiros pontos. Um capim alto, com 

as pontas dobradas como se olhasse para coisa alguma. 

Olha as flores, pensou ela, e escolheu uma meada vermelha. Assim, aos 

poucos, sem risco, um jardim foi aparecendo no bastidor. Obedecia às suas mãos, 

obedecia ao seu próprio jeito, e surgia como se no orvalho da noite se fizesse a 

brotação. 

Toda manhã a menina corria para o bastidor, olhava, sorria, e acrescentava 

mais um pássaro, uma abelha, um grilo escondido atrás de uma haste. 

O sol brilhava no bordado da menina.  

Era tão lindo o jardim que ela começou a gostar dele mais do que de qualquer 

outra coisa. 

Foi no dia da árvore. A árvore estava pronta, parecia não faltar nada. Mas a 

menina sabia que tinha chegado a hora de acrescentar os frutos. Bordou uma fruta 

roxa, brilhante, como ela nunca tinha visto. E outra, e outra, até a árvore ficar 

carregada, até a árvore ficar rica, e sua boca se encher do desejo daquela fruta nunca 

provada. 

A menina não soube como aconteceu. Quando viu, já estava a cavalo do galho 

mais alto da árvore, catando as frutas e limpando o caldo que lhe escorria da boca. 

Na certa tinha sido pela linha, pensou na hora de voltar para casa. Olhou. A 

última fruta não estava pronta, tocou no ponto que acabava em fio. E lá estava ela, de 

volta na sua casa. 

Agora que já tinha o caminho, todo dia a menina descia para o bordado. 

Escolhia primeiro aquilo que gostaria de ver, uma borboleta, um louva-deus. Bordava 

com cuidado, depois descia pela linha para as costas do inseto, e voava com ele, e 

pousava nas flores, e ria e brincava e deitava na grama. 

O bordado já estava quase pronto. Pouco pano se via entre os fios coloridos. 

Breve, estaria terminado. 

Faltava uma garça, pensou ela. E escolheu uma meada branca matizada de 

rosa. Teceu seus pontos com cuidado, sabendo, enquanto lançava a agulha, como 

seriam macias as penas e doce o bico. Depois desceu ao encontro da nova amiga. 
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Foi assim, de pé ao lado da garça, acariciando-lhe o pescoço, que a irmã mais 

velha a viu ao debruçar-se sobre o bastidor. Era só o que não estava bordado. E o 

risco era tão bonito, que a irmã pegou a agulha, a cesta de linhas, e começou a bordar. 

Bordou os cabelos, e o vento não mexeu mais neles. Bordou a saia, e as pregas 

se fixaram. Bordou as mãos, para sempre paradas no pescoço da garça. Quis bordar 

os pés mas estavam escondidos na grama. Quis bordar o rosto mas estava escondido 

pela sombra. Então bordou a fita dos cabelos, arrematou o ponto, e com muito cuidado 

cortou a linha. 

 

(COLASANTI, Marina. Além do bastidor. In: ______. Mais de 100 
histórias maravilhosas. São Paulo: Global Editora, 2015.) 
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ANEXO B – SETE ANOS E MAIS SETE, MARINA COLASANTI 

 

Era uma vez um Rei que tinha uma filha. Não tinha duas, tinha uma, e como só 

tinha essa gostava dela mais do que qualquer outra. 

 A Princesa também gostava muito do pai, mais do que qualquer outro, até o 

dia em que chegou o Príncipe. Aí ela gostou do Príncipe mais do que qualquer outro.  

O pai, que não tinha outra para gostar, achou logo que o Príncipe não servia. 

Mandou investigar e descobriu que o rapaz não tinha acabado os estudos, não tinha 

posição, e o Reino dele era pobre. Era bonzinho, disseram, mas enfim, não era 

nenhum marido ideal para uma filha de quem o pai gostava mais do que de qualquer 

outra.  

O Rei então chamou a fada, madrinha da Princesa. Pensaram, pensaram, e 

chegaram à conclusão de que o jeito melhor era botar a moça para dormir. Quem 

sabe, no sono sonhava com outro e se esquecia dele. 

Dito e feito, deram uma bebida mágica para a jovem, que adormeceu na hora 

sem nem dizer boa-noite.  

Deitaram a moça numa cama enorme, num quarto enorme, dentro de outro 

quarto enorme, onde se chegava por um corredor enorme. Sete portas enormes 

escondiam a entrada pequena do enorme corredor. Cavaram sete fossos ao redor do 

castelo. Plantaram sete trepadeiras nos sete cantos do castelo. E puseram sete 

guardas. 

O Príncipe, ao saber que sua bela dormia por obra da magia, e que pensavam 

assim afastá-la dele, não teve dúvidas. Mandou construir um castelo com sete fossos 

e sete plantas. Deitou-se numa cama enorme, num quarto enorme, onde se chegava 

por um corredor enorme disfarçado por sete enormes portas e começou a dormir.  

Sete anos se passaram e mais sete. As plantas cresceram ao redor. Os 

guardas desapareceram debaixo das plantas. As aranhas teceram cortinados de prata 

ao redor das camas, nas salas enormes, nos enormes corredores. E os Príncipes 

dormiram nos seus casulos. 

 Mas a Princesa não sonhou com ninguém a não ser com o Príncipe. De manhã 

sonhava que o via debaixo da sua janela tocando alaúde. De tarde sonhava que 

sentavam na varanda e que ele brincava com o falcão e com os cães enquanto ela 

bordava no bastidor. E de noite sonhava que a Lua ia alta e que as aranhas teciam 

sobre o seu sono. 
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E o Príncipe não sonhou com ninguém a não ser com a Princesa. De manhã 

sonhava que via seus cabelos na janela, e que tocava alaúde para ela. De tarde 

sonhava que sentavam na varanda, e que ela bordava enquanto ele brincava com os 

cães e o falcão. E de noite sonhava que a Lua ia alta e que as aranhas teciam.  

Até o dia em que ambos sonharam que era chegada a hora de casar, e 

sonharam um casamento cheio de festa e de música e de danças. E sonharam que 

tiveram muitos filhos e que foram muito felizes para o resto da vida. 

 

(COLASANTI, Marina. Sete anos e mais sete. In: ______. Mais de 
100 histórias maravilhosas. São Paulo: Global Editora, 2015.) 
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ANEXO C – ENTRE A ESPADA E A ROSA, MARINA COLASANTI 

 

Qual é a hora de casar, senão aquela em que o coração diz "quero"? A hora 

que o pai escolhe. Isso descobriu a Princesa na tarde em que o Rei mandou chamá-

la e, sem rodeios, lhe disse que, tendo decidido fazer aliança com o povo das 

fronteiras do Norte, prometera dá-la em casamento ao seu chefe. Se era velho e feio, 

que importância tinha frente aos soldados que traria para o Reino, às ovelhas que 

poria nos pastos e às moedas que despejaria nos cofres? Estivesse pronta, pois breve 

o noivo viria buscá-la. 

De volta ao quarto, a Princesa chorou mais lágrimas do que acreditava ter para 

chorar. Embotada na cama, aos soluços, implorou ao seu corpo, a sua mente, que lhe 

fizesse achar uma solução para escapar da decisão do pai. Afinal, esgotada, 

adormeceu. 

E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo ficou. E ao acordar de 

manhã, os olhos ainda ardendo de tanto chorar, a Princesa percebeu que algo 

estranho se passava. Com quanto medo correu ao espelho! Com quanto espanto viu 

cachos ruivos rodeando-lhe o queixo! Não podia acreditar, mas era verdade. Em seu 

rosto, uma barba havia crescido. 

Passou os dedos lentamente entre os fios sedosos. E já estendia a mão 

procurando a tesoura, quando afinal compreendeu. Aquela era a sua resposta. Podia 

vir o noivo buscá-la. Podia vir com seus soldados, suas ovelhas e suas moedas. Mas, 

quando a visse, não mais a quereria. Nem ele nem qualquer outro escolhido pelo Rei. 

Salva a filha, perdia-se, porém, a aliança do pai. Que tomado de horror e fúria 

diante da jovem barbada, e alegando a vergonha que cairia sobre seu Reino diante 

de tal estranheza, ordenou-lhe abandonar o palácio imediatamente. 

A Princesa fez uma trouxa pequena com suas joias, escolheu um vestido de 

veludo cor de sangue. E, sem despedidas, atravessou a ponte levadiça, passando 

para o outro lado do fosso. Atrás ficava tudo o que havia sido seu, adiante estava 

aquilo que não conhecia. 

Na primeira aldeia aonde chegou, depois de muito caminhar, ofereceu-se de 

casa em casa para fazer serviços de mulher. Porém ninguém quis aceitá-la porque, 

com aquela barba, parecia-lhes evidente que fosse homem. 
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Na segunda aldeia, esperando ter mais sorte, ofereceu-se para fazer serviços 

de homem. E novamente ninguém quis aceitá-la porque, com aquele corpo, tinham 

certeza de que era mulher. 

Cansada, mas ainda esperançosa, ao ver de longe as casas da terceira aldeia, 

a Princesa pediu uma faca emprestada a um pastor, e raspou a barba. Porém, antes 

mesmo de chegar, a barba havia crescido outra vez, mais cacheada, brilhante e rubra 

do que antes. 

Então, sem mais nada pedir, a Princesa vendeu suas joias para um armeiro, 

em troca de uma couraça, uma espada e um elmo. E, tirando do dedo o anel que havia 

sido de sua mãe, vendeu-o para um mercador, em troca de um cavalo. 

Agora, debaixo da couraça, ninguém veria seu corpo, debaixo do elmo, 

ninguém veria sua barba. Montada a cavalo, espada em punho, não seria mais 

homem, nem mulher. Seria guerreiro. 

E guerreiro valente tornou-se, à medida que servia aos Senhores dos castelos 

e aprendia a manejar as armas. Em breve, não havia quem a superasse nos torneios, 

nem a vencesse nas batalhas. A fama da sua coragem espalhava-se por toda parte e 

a precedia. Já ninguém recusava seus serviços. A couraça falava mais que o nome. 

Pouco se demorava em cada lugar. Lutava cumprindo seu trato e seu dever, 

batia-se com lealdade pelo Senhor. Porém suas vitórias atraíam os olhares da corte, 

e cedo os murmúrios começavam a percorrer os corredores. Quem era aquele 

cavaleiro, ousado e gentil, que nunca tirava os trajes de batalha? Por que não 

participava das festas, nem cantava para as damas? Quando as perguntas se faziam 

em voz alta, ela sabia que era chegada a hora de partir. E ao amanhecer montava seu 

cavalo, deixava o castelo, sem romper o mistério com que havia chegado. 

Somente sozinha, cavalgando no campo, ousava levantar a viseira para que o 

vento lhe refrescasse o rosto acariciando os cachos rubros. Mas tornava a baixá-la, 

tão logo via tremular na distância as bandeiras de algum torreão. 

Assim, de castelo em castelo, havia chegado àquele governado por um jovem 

Rei. E fazia algum tempo que ali estava. 

Desde o dia em que a vira, parada diante do grande portão, cabeça erguida, 

oferecendo sua espada, ele havia demonstrado preferi-la aos outros guerreiros. Era a 

seu lado que a queria nas batalhas, era ela que chamava para os exercícios na sala 

de armas, era ela sua companhia preferida, seu melhor conselheiro. Com o tempo, 
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mais de uma vez, um havia salvo a vida do outro. E parecia natural, como o fluir dos 

dias, que suas vidas transcorressem juntas. 

Companheiro nas lutas e nas caçadas, inquietava-se, porém, o Rei vendo que 

seu amigo mais fiel jamais tirava o elmo. E mais ainda inquietava-se ao sentir crescer 

dentro de si um sentimento novo, diferente de todos, devoção mais funda por aquele 

amigo do que um homem sente por um homem. 

 Pois não podia saber que à noite, trancado o quarto, a Princesa encostava seu 

escudo na parede, vestia o vestido de veludo vermelho, soltava os cabelos, e diante 

do seu reflexo no metal polido, suspirava longamente pensando nele. 

Muitos dias se passaram em que, tentando fugir do que sentia, o Rei evitava 

vê-la. E outros tantos em que, percebendo que isso não a afastava da sua lembrança, 

mandava chamá-la, para arrepender-se em seguida e pedia-lhe que se fosse. 

Por fim, como nada disso acalmasse seu tormento, ordenou que viesse ter com 

ele. E, em voz áspera, lhe disse que há muito tempo tolerava ter a seu lado um 

cavaleiro de rosto sempre encoberto. Mas que não podia mais confiar em alguém que 

se escondia atrás do ferro. Tirasse o elmo, mostrasse o rosto. Ou teria cinco dias para 

deixar o castelo. 

Sem resposta, ou gesto, a Princesa deixou o salão, refugiando-se no seu 

quarto. Nunca o Rei poderia amá-la, com sua barba ruiva. Nem mais a quereria como 

guerreiro, com seu corpo de mulher. Chorou todas as lágrimas que ainda tinha para 

chorar. Dobrada sobre si mesma, aos soluços, implorou ao seu corpo que lhe desse 

uma solução. Afinal, esgotada, adormeceu. 

E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo brotou. E ao acordar de 

manhã, com os olhos inchados de tanto chorar, a Princesa percebeu que algo 

estranho se passava. Não ousou levar as mãos ao rosto. Com medo, quanto medo! 

Aproximou-se do escudo polido, procurou seu reflexo. E com espanto, quanto 

espanto! Viu que, sim, a barba havia desaparecido. Mas em seu lugar, rubras como 

os cachos, rosas lhe rodeavam o queixo. 

Naquele dia não ousou sair do quarto, para não ser denunciada pelo perfume, 

tão intenso, que ela própria sentia-se embriagar de primavera. E perguntava-se de 

que adiantava ter trocado a barba por flores, quando, olhando no escudo com atenção, 

pareceu-lhe que algumas rosas perdiam o viço vermelho, fazendo-se mais escuras 

que o vinho. De fato, ao amanhecer, havia pétalas no seu travesseiro. 



119 
 

Uma após a outra, as rosas murcharam, despetalando-se lentamente. Sem que 

nenhum botão viesse substituir as flores que se iam. Aos poucos, a rósea pele 

aparecia. Até que não houve mais flor alguma. Só um delicado rosto de mulher. 

Era chegado o quinto dia. A Princesa soltou os cabelos, trajou seu vestido cor 

de sangue. E, arrastando a cauda de veludo, desceu as escadarias que a levariam 

até o Rei, enquanto um perfume de rosas se espalhava no castelo. 

 

(COLASANTI, Marina. Entre a espada e a rosa. In: ______. Mais 
de 100 histórias maravilhosas. São Paulo: Global Editora, 2015.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D – UMA VOZ ENTRE OS ARBUSTOS, MARINA COLASANTI 
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 Eram tão poucos naquela trupe de saltimbancos que, quando a jovem atriz 

desistiu para casar com um comerciante, não tiveram outra para botar no seu lugar. 

 E querendo, assim mesmo, realizar a encenação, construíram uma enorme 

boneca de pano, moldaram para ela o mais lindo rosto de cera e, depois de completá-

la com a peruca e os trajes que haviam sido da atriz, a puseram delicadamente 

sentada num canto da cena. 

 À noite, acesas as velas, começado o espetáculo, que bela pareceu! Tão bela 

que, apesar de nada dizer e nada fazer, o público não teve olhos para mais ninguém. 

 Havia, nesse público, um grupo de nobres cavaleiros que, estando a passar 

pela praça na exata hora que o espetáculo acontecia, haviam-se detido para assistir. 

E é provável que, voltando ao palácio, contassem a todos do seu encantamento por 

aquela moça de rara beleza e doce silêncio, pois já no dia seguinte o Rei, que havia 

muito procurava uma dócil esposa, dava ordens para que se aprontasse uma 

carruagem, e um pajem levando seu pedido fosse buscar aquela que, a partir de 

agora, queria para noiva. 

 Foi a carruagem, saltou o pajem diante das tendas dos saltimbancos. Que 

depois de ouvirem a leitura do pergaminho real, entreolharam-se assustados. Quem 

teria coragem de contrariar desejo tão poderoso e mandar dizer ao Rei que a bela 

moça era apenas uma boneca? Melhor deixar que descobrisse por si mesmo. 

 Arrumaram a boneca, escovaram seus cachos e, com a mesma graça com que 

a haviam colocado na cena, a puseram sentada sobre os coxins da carruagem. O 

chicote estalou, a carruagem partiu deixando no ar uma nuvem de poeira. 

 A tarde estava quente, o palácio era distante e, galopa, galopa, sacode, sacode, 

o cocheiro, tomado de grande sede, parou em uma estalagem. O pajem ainda chegou-

se à janela para perguntar à donzela – que acreditava estar levando – se desejava 

tomar alguma coisa. Mas não recebendo resposta, atribuiu o silêncio ao mais puro 

recato e, achando melhor não insistir, deixou-a sozinha, indo beber com o cocheiro. 

 Beberam uma boa caneca de cerveja. Beberam outra. Lá fora, o sol batia na 

carruagem. E no calor abafado, o belo rosto de cera começou a amolecer. Alongou-

se o nariz, arriaram as bochechas, caíram os cantos da boca. Até a testa cedeu.  
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 Assim foi que, quando a carruagem afinal chegou ao palácio e o Rei em pessoa, 

cheio de sorrisos, abriu a porta para receber sua futura esposa, não deparou com a 

linda moça que esperava, mais com uma mulher feiosa, nariguda e emburrada. 

 Nem sequer a cumprimentou. Irritado, bateu a porta e, dizendo ao pajem que 

não lhe havia trazido a moça encomendada, mas sua irmã mais feia, ordenou que a 

levassem de volta e trouxessem a que havia escolhido.  

 Novamente a carruagem partiu, novamente o pajem transmitiu a ordem do Rei 

aos saltimbancos. Que, sem entender o que havia acontecido, recolheram a boneca 

e pediram uma noite de tempo para preparar condignamente a noiva de Sua 

Majestade. 

 Gasta a noite para recompor o lindo rosto de cera, recolocaram a boneca sobre 

os coxins, o chicote estalou, a poeira encobriu a carruagem que partia. 

 Galopa, galopa, sacode, sacode, novamente o cocheiro foi tomado de grande 

sede e, ao passar diante da estalagem, decidiu parar para refrescar a garganta. Pela 

segunda vez, o pajem perguntou à donzela se desejava refrescar-se e, como da 

primeira, não tendo obtido resposta, deixou-a sozinha e foi beber com o cocheiro. 

 Beberam uma caneca de cerveja. Beberam outra. Lá fora o sol batia sobre a 

carruagem, o rosto de cera amolecia e escorria no calor abafado. Mas tão grande era 

a sede, tão boa a cerveja, que os dois resolveram tomar mais uma caneca e, já que 

estavam bebendo, aproveitaram para comer um naco de presunto. 

 Com isso, demoraram mais do que pretendiam. E, ao se darem conta do atraso, 

subiram na boleia rapidamente e retomaram a viagem sem nem sequer olhar para o 

estado da passageira. Tivessem olhado, teriam tido a mesma visão assustadora que 

teve o Rei ao abrir a porta, cheio de mesuras. Derreada sobre os coxins, não estava 

a moça, mas uma velha de rosto todo enrugado, em que as sobrancelhas desciam 

por cima dos olhos, os olhos sumiam debaixo das pálpebras, e o nariz pendurava-se 

quase até o queixo. 

 A fúria do Rei pareceu não ter limites. Não chegava terem-lhe trazido a irmã, 

eis que agora lhe traziam a avó! E, se prezavam suas cabeças, não voltassem sem 

cumprir o mandado! 
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 Os saltimbancos nem queriam acreditar quando viram a carruagem parar diante 

de suas tendas. Mais difícil ainda foi acreditar no estado da linda boneca de cera. Mas 

não haviam como negar. Mais uma vez pediram uma noite de tempo. Mais uma vez 

recompuseram o rosto! E a boneca foi docemente sentada nos coxins. 

 Estalou o chicote. Galopa, galopa, sacode, sacode, aquela poeira na garganta 

foi dando uma sede medonha. Quando a tabuleta da estalagem apareceu numa curva 

da estrada, o cocheiro não teve dúvida, estava na hora de parar. 

 Dessa vez, porém, enquanto bebiam e se gabavam com os outros viajantes de 

estarem levando a noiva do Rei, foram ouvidos pela linda filha do estalajadeiro. Que, 

tomada de curiosidade, esgueirou-se até a carruagem e, primeiro a distância, depois 

cada vez mais perto, espiou para dentro, tentando ver aquela que seria a Rainha. 

 A jovem era bem mais esperta que o pajem, porque lhe bastou olhar a boneca 

para perceber o engodo que ali estava. E, engodo por engodo, teve uma ideia 

audaciosa. Sem ser vista, arrastou a boneca para trás de um estábulo, trocou suas 

roupas pelas dela, cobriu com a peruca os cachos seus próprios cabelos e, rápida, 

sentou-se sobre os coxins. 

 Foi a conta. Já os dois estafermos saíram da estalagem, e logo as patas dos 

cavalos levantaram a poeira, levando a carruagem rumo ao palácio. 

 Quanta alegria, dessa vez, na recepção do Rei. Sim, os nobres cavaleiros 

haviam dito a verdade. Ali estava a mais bela das jovens. A mais delicada. A mais 

silenciosa. Ali estava a esposa que tanto buscava. 

 De fato, a jovem estalajadeira desempenhava com perfeição seu papel. Lenta 

e gentil nos gestos, só abria a boca de vez em quando para sorrir, sem pronunciar 

uma única palavra. No mais, meneava a cabeça, cobria os lábios com os dedos, 

parecendo apenas um pouco mais viva que a boneca.  

 E a corte, encantada com a moça tão discreta, começou os preparativos para 

a grande festa das bodas. 

 Tanto silêncio, entretanto, pesava à natureza da estalajadeira que, muda nos 

jantares e calada nas recepções, transformava-se em boquirrota assim que entrava 

em seus aposentos. A bem da verdade, era onde passava a maior parte de seu tempo, 

como convinha a uma noiva. E para que nenhum conforto lhe faltasse, seu futuro 
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esposo havia-lhe destinado salas e quartos que davam para um pequeno jardim, 

fechado por altos muros. Ali a moça conversava sozinha ou contava para as flores e 

os pássaros aquilo que lhe ia na alma. 

 Aconteceu que uma manhã, passando junto ao muro que por fora nem se 

distinguia, coberto que estava de heras e arbustos, o Rei ouviu um trecho de sua 

conversa com um esquilo. Que era com um esquilo, ele não tinha como saber. Mas 

logo soube que aquela voz lhe transmitia um doce bem-estar. Sendo a mais agradável 

de quantas jamais tinha ouvido. 

 Foi em busca dessa doçura que o Rei voltou ao mesmo lugar no dia seguinte, 

e em muitos dos que vieram depois. 

 A princípio interessava-se somente pelo som. Porém, com o passar do tempo, 

começou a reparar nas palavras, surpreendendo-se com a beleza e o acerto daqueles 

discursos que pareciam brotar por entre as árvores. 

 Sentava-se de manhã perto do muro. Sentava-se à tarde ao lado da noiva. E à 

medida que se encantava pela voz desconhecida, começava a parecer-lhe enfadonha 

aquela que o havia conquistado pelo silêncio. 

 Quase sem sentir, começou a dirigir-lhe perguntas, a empurrá-la para alguma 

conversa. Mas ela, pensando tratar-se de uma armadilha para testar sua capacidade 

de calar, abstinha-se de responder ou, se o fazia, era apenas com um brevíssimo sim, 

ou um rápido não. 

 Irritava-se o Rei com tanta determinação. Irritava-se a moça com tanta 

insistência. E à noite, no quarto, ensopava o travesseiro de lágrimas, perguntando-se 

como podia estar tão infeliz se era a noiva do Rei. 

 Enquanto isso, aproximava-se o dia das bodas. 

 Todos agora só trabalhavam para aprontar a festa. Os marceneiros martelavam 

e serravam, armando os tablados das danças, as costureiras não tinham tempo para 

largar as agulhas, os floristas entrelaçavam grinaldas. E logo os cozinheiros 

começaram a matar os leitões, a esquartejar as caças, a assar, ferver, enfeitar as 

enormes travessas. Até que tudo ficou pronto, e amanheceu o dia tão esperado. 
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 Os sinos repicaram, soaram as trombetas. A noiva com seus longos véus, o 

noivo com seu grande manto, deixaram seus aposentos, cada um acompanhado de 

seu séquito. Deviam encontrar-se somente na catedral. Mas quis a sorte que antes de 

sair do palácio deparassem um com o outro em meio a um corredor. 

 Estancou o Rei por um instante, pensando na voz que lhe habitava o coração. 

Estancou a moça por um instante, pensando no longo silêncio que a esperava. E já ia 

o Rei retomar o passo, quando percebeu que a moça avançava em sua direção e, 

para sua extrema surpresa, a viu abrir a boca e falar. 

 Pouco importava que ela dissesse que não queria com ele, que não aguentava 

mais, que estava cansada de fingir, que precisava falar e ser ouvida. Pouco importava 

que as lágrimas lhe enchessem os olhos e que os cortesãos ouvissem, parados de 

espanto. Só importava o som daquela voz, enfim reconhecida, voz tão doce aos seus 

ouvidos, e que ele sabia capaz de bem outras palavras. 

 Na rua, a multidão que há tempo esperava viu finalmente um fremir e plumas 

avançando sob a grande porta do palácio, um estremecer de estandartes. As mães 

levantaram os filhos pequenos para que pudessem olhar, os homens tiraram seus 

chapéus para agitá-los ao alto. E sob os vivas do povo os noivos saíram sorridentes, 

liderando o cortejo.   

 

(COLASANTI, Marina. Uma voz entre os arbustos. In: ______. Mais 
de 100 histórias maravilhosas. São Paulo: Global Editora, 2015.) 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E – NA PALMA DA MÃO, MARINA COLASANTI 
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 As chuvas haviam terminado e as flores cresciam até debaixo das pedras, 

quando a tribo dela chegou. Outras tribos já estavam acampadas havia dias, com seu 

cavalo, suas carroças, suas tendas e seus filhos. Muitas ainda viriam para o encontro. 

 E este ano ela mais menina. Havia se feito mulher. Agora trazia um crisântemo 

pintado na palma da mão direita. E no coração, o desejo de encontrar o homem a 

quem oferta-lo.  

 - É no mercado que eles estão- sussurraram-lhe as outras moças, na primeira 

manhã. – E como são bonitos! 

 Bonitos eram, os homens jovens caminhando entre os animais e as barracas 

de peles, examinando ora uma arma ora uma joia, com suas mãos enfeitadas de 

anéis. Esbeltos como árvores novas. E exibindo, nos ombros, a arrogância. 

 As moças não caminhavam entre as barracas. Mantinham-se juntas num canto, 

entre murmúrios e pequenos risos. Sua escolha era outra. Ela não olhou para nenhum. 

 À tarde, aquele que usava um brinco de prata prendeu às costas uma pele de 

lobo e longamente, diante dos anciãos, dançou a dança da caça. Depois foi pedi-la ao 

pai. 

 - É bom caçador- murmuraram os velhos-, comida na sua casa não há de faltar. 

 Mas no coração dela amor faltou. E, sem nada dizer, sacudiu a cabeça em 

recusa. Na palma da mão, como se murchasse, uma pétala do crisântemo desbotou 

até desaparecer. 

 Dia seguinte, aquele que prendia o cabelo na nuca sentou-se sobre o tapete do 

pai da moça. E na bandeja de areia desenhou os limites da terra em que a receberia, 

e aos que quisessem acompanhá-la. 

 - É homem rico- todos nas tribos disseram-, qualquer moça há de querê-lo. 

 O coração dela não quis. Do crisântemo, mais uma pétala se foi. 

 Houve depois, ao correr dos dias, em que atirou sua lança para o alto, tão alto 

que desapareceu sem voltar a cair. Outro que trouxe inscrito num interminável rolo de 

pele o registro dos animais do seu rebanho. Um terceiro que com seu cavalo saltou 

por cima do rio em seu ponto mais largo. 

 Todos os três foram louvados pelos velhos e pela gente das tribos. A moça não 

louvou nenhum. Três vezes o pai ergueu os olhos para ela esperando resposta. Mas 

a resposta não veio. E o crisântemo perdeu mais três pétalas. 

 Gastava-se aos poucos o tempo do encontro. A cada amanhecer, ela olhava 

sua mão, e estremecia vendo o despetalar-se da flor. Teria que esperar o próximo 
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ano, se não encontrasse o que tinha vindo procurar. E o tempo passa lento para quem 

está carregada de desejos. 

 Um chefe de tribo a quis, para acrescentá-la a suas duas esposas. Ela sequer 

ouviu o pai, e inutilmente fechou a mão para que pétala alguma se fosse. 

 Um viúvo pai de belos filhos a pediu. Ela teria querido as crianças, mas não o 

pai. E para cada um desapareceu uma pétala. 

 As outras moças invejavam-lhe a sorte. Ela se perguntava onde sua sorte havia 

ficado. 

 Um pretendente encantava serpentes, ela temeu o veneno. Outro derrubava 

árvores, ela temeu o machado. 

 Fazia-se escuro o olhar do pai. Do crisântemo quase nada sobrava, e a moça 

mantinha a mão voltada para baixo, que não se visse a palma quase desguarnecida 

encostada na saia. Vergonha seria ajudar a mãe a desmontar a tenda com a mão 

limpa. 

 E naquela manhã, um apresentou-se que não havia estado entre os jovens, 

nem era companhia dos mais velhos. Havia chegado tarde ao encontro, com seu 

cavalo, sua carroça e seu sorriso. Já quase em tempo de retomar o caminho da volta. 

Mas os cabelos eram longos, finos os dedos. 

 O tempo de que dispunha era pouco, e ainda assim sentou-se no tapete do pai, 

pois para isso havia vindo. Ela esperava fora da tenda. Por uma fresta viu quando, 

feito o pedido, ele tirou uma flauta da manga e começou a tocar. As notas escaparam 

através do tecido da tenda. Os velhos voltaram a cabeça na sua direção, os jovens 

pararam o que estavam fazendo, as moças sentiram amaciar-se a cintura. Debaixo 

das pedras, as últimas flores do verão ergueram as corolas. 

 Como um vento, a música dava asas aos painéis da tenda. 

 O sorriso percorreu o corpo da moça, pareceu vibrar na palma da mão. Ela 

olhou. Entrelaçadas comas linhas do destino, uma a uma ressurgiam as pétalas, 

brotava fresco o crisântemo. Não fechou os dedos. Manteve a mão erguida e aberta, 

para oferecer a floração quando ele saísse para busca-la.  

 

(COLASANTI, Marina. Na palma da mão. In: ______. Mais de 100 
histórias maravilhosas. São Paulo: Global Editora, 2015.) 

ANEXO F – DE NOME FILHOTE, MARINA COLASANTI 
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 Há um castelo severo de poucas janelas. Ali vive uma única castelã, jovem, 

muito jovem. Não está prisioneira. Não está confinada. Está só. Com sua ama. 

 Suas irmãs e primas partiram uma a uma para outras terras, levadas por 

casamento. Os velhos, pais e parentes, morreram progressivamente. Os homens da 

família estão sempre ausentes. Vão chamados por guerras, caçadas, ou longas 

viagens. Uns voltam, outros não. E os que voltam demoram tanto a chegar, e tão 

pouco a partir novamente. 

 Os dias escorrem lentos de um cômodo a outro do castelo. E sombrios. De 

nada serve à jovem subir ou descer escadas, degraus não encurtam o tempo. Em dias 

mais quentes, sai para os mínimos jardins entre muros, colhe uma rosa ou um lírio, 

entedia-se ao ar livre. Mas assim que chega o frio, tão longo naquelas paragens, nem 

esse mínimo prazer lhe resta. Faz-se então mais pesada a falta de companhia. 

  - Uma criança- diz um dia à ama-, por que não posso procurar uma criança 

abandonada? Seria bom para ela e para nós. Cuidaríamos dela juntas, e teríamos 

companhia. 

 -Crianças há muitas- responde a ama que a criou e a quer como uma filha. –

Mas são sonho impossível para moça solteira. Quem acreditaria que a criança não é 

sua? A desonra mancharia o brasão da família. E traria de volta os homens para um 

castigo feroz. 

 - Um filhote, então! – diz a jovem. – Quero um filhote macio de animal carinhoso, 

a quem eu possa querer bem. Não há nada de mal em ter um filhote. 

 E envia a ama em busca daquilo que quer. 

 Tarefa difícil para a boa senhora. Descarta logo as aves, apesar do canto. Dos 

animais que habitam a floresta ao redor do castelo, lobo, raposa, javali, nenhum lhe 

parece aconselhável. Nem esquilo ou lebre, muito fugidios. Pensa em gato, que seria 

fácil de achar, mas o considera pouco para tanta solidão. Cachorro, só sendo muito 

especial. Vai até a aldeia mais próxima, e nada. Aventura-se mais além, até a cidade 

que é perto do mar. E ali, junto ao cais, encontra afinal o que lhe parece à altura da 

sua jovem senhora. Paga o preço que pedem, mete o filhote dentro de uma cesta, o 

cobre com um pano para que não pegue frio, e toma o caminho da volta. 

 Com quanta alegria é recebida! 

 - Meu filhote! – exclama amorosamente a jovem tirando-o da cesta. E a 

exclamação já é um batizado. 
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 O bichinho corresponde a tudo o que a jovem havia desejado. Macio e alegre, 

de língua quente e dentinhos afiados, exalando cheiro bom de vida nova. Parece uma 

raça diferente de cachorro, como ela nunca viu antes, ou talvez seja apenas parente 

dos cães, um outro cruzamento. O pelo curto cor de sol, as orelhas arredondadas, e 

aqueles olhos puro mel. Certamente haverá de crescer, porque as patas largas 

denunciam o futuro vigor. 

 Com ele, os dias se fazem mais curtos nos cômodos que parecem ter ganho 

outra luz. Risos e chamados ocupam o espaço que pertenciam ao silêncio, enquanto 

a jovem e Filhote se perseguem brincando de sala em sala. A ama sorri satisfeita com 

tanta alegria. 

 Durante alguns dias, lhe dão de comer pão molhado no leite. Passou o tempo 

de mamar. Mas em breve, com Filhote ganhando peso, aquilo parece pouco. Precisa 

de alguma coisa mais forte para o crescimento dos ossos. Pedacinhos de carne. Isso 

sim, lhe agrada. E com que fome os ataca! Mas não há tanta carne disponível no 

castelo, alguma pequena caça, um coelho ou ave que compravam dos lenhadores 

haviam bastado até então para a jovem e sua ama. Logo, porém, se revelam 

insuficientes para o Filhote. 

 - Vou caçar para ele! –declara a jovem num ímpeto, em plena manhã de sol. E 

a ama ria, damas não caçam, não educou sua patroa para isso. 

 De fato, sair do castelo revela-se inútil. A saia longa estorva os passos, prende-

se nos arbustos rasteiros, os longos cabelos se emaranham nos galhos mais baixos, 

a jovem mal avança. E não tem sequer força para tender o arco, as flechas caem 

adiante sem nada atingir. Ela volta desolada.  

 É teimosa, entretanto, essa jovem castelã. E tem a animá-la a fome de Filhote, 

que aumenta à medida que progride o seu crescimento. Vais ela abrir os baús 

deixados para trás pelos homens, vasculha entre calças, coletes, casacos, botas. 

Escolhe os que melhor lhe cabem, e os veste por cima de suas próprias camisas 

rendadas. Trança os cabelos. Ama se indigna a princípio, nada a preparou para isso, 

mas tem que reconhecer, a sua cria está bela com um pajem. 

 Depois é a vez das armas. Nos pequenos jardins internos, a jovem já não se 

interessa pelas roseiras e sim pelos alvos nos quais treina a pontaria. Não pratica 

somente arco e fecha. Como um aprendiz de cavaleiro, treina também o uso da lança, 

e a espada. 
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 Que belo vai se tornando Filhote. Musculoso e alto, bem mais que um cão, a 

linha esguia do corpo prolongada na cauda longa que um tufo de pelos arremata. Ao 

redor da cabeça que se faz mais poderosa dia a dia, começam a surgir longos pelos. 

 - De que raça é mesmo Filhote? – havia perguntado a jovem à ama. Mas esta 

não se lembrava ou não sabia, comprara o bicho de um mercador vindo de terras 

distantes, sem sequer indagar que terras eram aquelas. 

 Ficando ele tão forte, parece natural à jovem levar Filhote consigo à floresta, 

agora que a caça se tornou sua principal ocupação. Lá se vão os dois no verde até 

anoitecer, a moça cavaleiro e o animal fulvo de longa juba, ala retesando a corda do 

arco, ele saltando sobre presas maiores, em plena sintonia. Nunca dois amigas foram 

mais companheiros e se amaram mais do que eles se amam. 

  E chega o dia em que a garganta de Filhote forja um som diferente, e erguendo 

a cabeça ruge, uma e duas vezes, airando sua majestade para aquela floresta que 

toda estremece. 

 O coração da jovem abre-se para um novo entendimento.  

 Dona de seus passos, não demora muito para que tudo ao redor, inclusive o 

bosque, lhe pareça pequeno e ela deseje intensamente seguir o caminho dos irmãos 

e primos. Na espessa sombra das árvores, o cheiro de Filhote lhe fala de sol. 

 Ainda se contém durante todo o inverno, segredando a Filhote o que vai no 

pensamento. Mas a chegada da primavera traz a tarde em que na floresta, onde tudo 

brota e renasce, ela olha decidida para trás. Vê ao longe o castelo severo, acredita 

vislumbrar a ama em uma das poucas janelas. 

 - Eu volto- murmura baixinho em despedida, sem ter certeza de estar dizendo 

a verdade. E enroscando os dedos na juba do companheiro segue adiante, rumo às 

distancias tantas que se abrem para ela.   

 

(COLASANTI, Marina. De nome filhote. In: ______. Mais de 100 
histórias maravilhosas. São Paulo: Global Editora, 2015.) 

 


