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RESUMO 

 

SILVA. Clodoaldo Ferreira Fernandes da. Imagens, mitemas e mitos em” A princesa e a 

costureira” e “ Joana princesa”: construções discursivas de identidades sexuais. Ano: 

2018. 150 f. Tese de Doutorado em Letras e Linguística, Universidade Federal de Goiás – UFG, 

Goiânia – GO., 2018. 

 

Orientadora: Dra. Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto  

 

Defesa: 13 de março de 2018. 

 

O presente estudo advém de uma pesquisa de doutorado desenvolvido no Programa de Pós-

Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás (UFG) no período de 

2015 a 2018. A pesquisa intitulada “Imagens, mitemas e mitos em” A princesa e a costureira” 

e “ Joana princesa”: construções discursivas de identidades sexuais” segue uma abordagem 

qualitativa e investiga de que maneira as dissidências sexuais vão reconfigurar as identidades 

de gêneros nas histórias infanto-juvenis. Tem-se como objetivo central examinar os mitos 

presentes nas narrativas dos contos de fada contemporâneos e verificar se podem (des)construir 

algumas identidades. Pretende-se também, problematizar possíveis mitos, os quais podem ser 

produtores de identidades e investigar de que maneira as ideias presentes nos contos podem ser 

capazes de inserir ou excluir a diversidade sexual no mundo contemporâneo. A investigação se 

propõe, ainda, discutir a relação entre a identidade de gênero construída nos contos e os papéis 

pré-estabelecidos socialmente; para em seguida, analisar como o mito presente nos contos de 

fada é proposto na narrativa contemporânea. Nossa investigação teve como corpus dois contos 

de fada da autora Janaína Leslão, publicados no Brasil entre os anos de 2015 e 2016. A saber: 

A Princesa e a Costureira e Joana Princesa. As análises dos textos seguiram as tramas teóricas 

metodológicas da Antropologia do Imaginário e as interpretações foram subsidiadas pelo 

método científico da mitocrítica proposto por Gilbert Durand. Os resultados apontam que há 

uma renovação dos mitos que subsidiam novas construções identitárias acerca das dissidências 

sexuais.  

 

PALAVRAS CHAVE: Contos de Fada. Identidade Sexual. Imagens. Mito. 
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 ABSTRACT 

 

SILVA. Clodoaldo Ferreira Fernandes da. Images, mythemes and myths in “The princess 

and the seamstress” and Princess Joana: discursive constructions of sexual identities. Ano: 

2018. 150 f. Tese de Doutorado em Letras e Linguística, Universidade Federal de Goiás – UFG, 

Goiânia – GO., 2018.  

 

Orientadora: Dra. Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto  

 

Defesa: 13 de março de 2018. 

 

This study presents a research which was conducted under the auspices of the PhD Program in 

Letters and Linguistics at the Federal University of Goiás (UFG) between the years of 2015 and 

2018. The research follows a qualitative approach and investigates how sexual dissidences 

reconfigure gender identities in children's stories. The central objectives are to examine the 

myths in the narratives of contemporary fairy tales and to verify if they can (de)construct some 

identities. It is also intended to problematize myths which can possibly produce identities, as 

well as to investigate how the ideas expressed in the stories can insert or exclude sexual 

diversity in the contemporary world. Another purpose of the research is to discuss the 

relationship between gender identities constructed in the stories and their socially pre-

established roles, in order to analyze how the myth is proposed in contemporary narrative of 

fairy tales. The corpus of our analysis was made up of two fairy tales written by Janaína Leslão 

which were published in Brazil from 2015 to 2016. These tales were entitled The Princess and 

the Seamstress, and Princess Joana. The analysis of the texts followed the theoretical and 

methodological principles of the Anthropology of the Imaginary and the interpretations were 

subsidized by the scientific method named mythcritic as proposed by Gilbert Durand. The 

results indicate that there is a renewal of the myths that subsidize new identity constructions 

about sexual dissidences. 

 

KEY WORDS: Fairy tales. Fairy tales. Sexual Identities. Images. Myth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

SILVA. Clodoaldo Ferreira Fernandes da. Imágenes, mitemas y mitos en" La princesa y la 

costurera "Y" Joana princesa: construcciones discursivas de identidades sexuales. Ano: 

2018. 150 f. Tese de Doutorado em Letras e Linguística, Universidade Federal de Goiás – UFG, 

Goiânia – GO., 2018. 

 

Orientadora: Dra. Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto  

 

Defesa: 13 de março de 2018. 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio proviene de una investigación de doctorado desarrollado en el Programa de 

Post Graduación en Letras y Lingüística de la Universidad Federal de Goiás (UFG) en el 

período de 2015 a 2018. La investigación titulada "Imágenes, mitemas y mitos en" La princesa 

y la costurera "Y" Joana princesa ": construcciones discursivas de identidades sexuales" sigue 

un abordaje cualitativo e investiga de qué manera las disidencias sexuales van a reconfigurar 

las identidades de géneros en las historias infanto-juveniles. Se tiene como objetivo central 

examinar los mitos presentes en las narrativas de los cuentos de hada contemporáneos y 

verificar si pueden (des) construir algunas identidades. Se pretende también, problematizar 

posibles mitos, los cuales pueden ser productores de identidades e investigar de qué manera las 

ideas presentes en los cuentos pueden ser capaces de insertar o excluir la diversidad sexual en 

el mundo contemporáneo. La investigación se propone, además, discutir la relación entre la 

identidad de género construida en los cuentos y los papeles preestablecidos socialmente; para 

luego analizar cómo el mito presente en los cuentos de hada es propuesto en la narrativa 

contemporánea. Nuestra investigación tuvo como corpus dos cuentos de hada de la autora 

Janaína Leslão, publicados en Brasil entre los años de 2015 y 2016. A saber: La Princesa y la 

Cosechadora y Joana Princesa. El análisis de los textos siguió las tramas teóricas metodológicas 

de la Antropología del Imaginario y las interpretaciones fueron subsidiadas por el método 

científico de la mitocrítica propuesto por Gilbert Durand. Los resultados apuntan que hay una 

renovación de los mitos que subsidian nuevas construcciones identitarias acerca de las 

disidencias sexuales. 

 

PALABRAS CLAVE: Cuentos de Hada. Identidad Sexual. Imágenes. Mito. 
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1 INTRODUÇÃO – ERA UMA VEZ 

 

 A proposta mais amadurecida de investigar os mitos nos contos de fada surgiu a partir 

da nossa trajetória acadêmica no curso de Letras, ao perceber a resistência de alguns colegas 

em debater a respeito dos direitos das identidades dissidentes na escola e na sociedade. Ao 

inserir o tema da diversidade sexual em ambiente escolar, tanto nos estudos realizados no 

Mestrado quanto nas disciplinas cursadas no doutorado, percebemos uma lacuna que carece de 

estudos acadêmico-científicos no que tange aos mitos e às sexualidades nos contos de fada. A 

definição desse objeto de estudo foi se corporificando após as leituras propostas na disciplina 

ofertada na universidade, Tópicos em Análise do Discurso: imaginário e discurso mítico na 

análise do discurso. A antropologia do imaginário, cuja base será tomada neste trabalho, 

possibilita articular os diferentes vieses que perpassam os mitos, os saberes produzidos em 

determinado tempo e certos lugares e as marcas linguísticas da diversidade.  

Nesta investigação articulam-se saberes e diálogos importantes com várias vertentes 

teóricas, quais sejam os estudos das dissidências sexuais (que compreendem a sexualidade 

como uma construção social e discursiva situada em dado momento e historicidade), que nos 

ajudam a manter o diálogo tão necessário frente ao nosso tempo. Ao assumirmos posturas 

epistemológicas transgressivas, acreditamos que elas nos direcionam à chegada dos mitos, que 

podem constituir as narrativas em análise neste trabalho. Ao pensarmos o mundo constituído 

no e pelos discursos, mas que se constrói pelas relações do sujeito e a coletividade, entendemos 

que a antropologia do imaginário pode contribuir para a reflexão sobre os contos de fada, pois 

essa teoria nos ajuda a identificar os aspectos do imaginário, em busca dos mitos, que por sua 

vez apresentam respingos com as heranças humanas ancestrais articuladas numa rede 

discursiva.  

Queremos justificar no início do nosso emaranhado analítico que os seus 

desdobramentos se situam no campo da Linguística, por compreender que, a partir dos Contos 

de Fada (campo tradicionalmente ligado aos estudos da literatura), é possível identificar 

enunciados, interpretar signos que nos subsidiam a discutir o mundo em que vivemos. Inserimos 

este estudo em uma perspectiva que segue os rastros durandianos, articulando teorias que 

contribuam para a reflexão do nosso objeto. Entendemos que somos seres de linguagem, cujos 

sentidos estão nas imagens, nos discursos, nos fluxos contínuos biológicos e pulsionais da 

diversidade humana. Por isso, construímos significados, repetimos os mitos, reinventamo-nos 

a cada dia, em uma tentativa de existência menos insossa. Por meio desses sentidos nos inter-
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relacionamos com o mundo e somos constituídos pelo significado (linguagem), pela narrativa 

mítica, reiterando os mitos (o sagrado), construindo novas realidades, interferindo no profano. 

Para trilhar o caminho investigativo sugerido, temos como objetivo geral examinar os 

mitos presentes nas narrativas dos contos de fada contemporâneos e verificar se podem 

(des)construir algumas identidades. Especificamente, almeja-se: (1) problematizar possíveis 

mitos, os quais são produtores de identidades; (2) investigar de que maneira as ideias presentes 

nos contos podem ser capazes de inserir ou excluir a diversidade sexual no mundo 

contemporâneo; (3) Analisar como o mito presente nos contos de fada é proposto na narrativa 

contemporânea. 

O problema de pesquisa articula-se em pensar como os mitos podem construir a 

identidade de gênero nos contos de fada, Joana princesa e A princesa e a costureira e qual a 

relação entre a identidade de gênero neles construída e os papéis preestabelecidos socialmente. 

Em relação à pergunta de pesquisa, busca-se problematizar de que maneira as dissidências 

sexuais vão reconfigurar as identidades de gêneros nos contos infantis. O trabalho defende a 

tese de que o mito da dualidade está sendo tensionado pelo mito do andrógino, que impulsiona 

a construção de novas identidades de gênero nos contos de fada. 

A pesquisadora Maria Zaira Turchi (2003) nos elucida que o método de análise 

durandiano tem como respingo o de Charles Mauron, que consiste no estudo das sobreposições 

obsessivas, chegando aos temas redundantes, para, assim, descobrir o mito pessoal do autor. 

Seguindo as impressões da autora, compreendemos que a mitocrítica possibilita a busca do 

antropológico primordial, que se interliga ao mito e suas heranças culturais, isto é, as pessoas, 

por meio de suas relações sociais e narrativas míticas, demonstram traços de suas 

ancestralidades. Grosso modo, Durand (1985) nos explica que esse método de análise precisa 

estabelecer certas abordagens ao analisar uma obra, a saber: (1) levantar os temas por meio de 

redundâncias e motivos obsessivos que constituem a sincronia mítica; (2) atentar-se aos 

cenários, às situações combinatórias das personagens que se subjazem entre si; e, por fim, (3) 

identificar as possíveis correlações dos mitos situados em algum espaço cultural determinado. 

As análises defendidas por Durand (1985) por meio da mitocrítica não podem deixar de 

levar em consideração os mitemas, que são as unidades menores significantes da narrativa, 

pequenos traços que constroem, pela sincronia e pela diacronia, respectivamente, o mito 

diretivo do discurso e as lições míticas (COUTO; SILVA; DOURADO, 2017, p. 529); são os 

pontos fortes que se repetem. Portanto, a mitocrítica é um método que intersecciona o que se lê 

e aquilo que se lê sobre o universo mítico da obra e a compreensão advinda do universo mítico 

do leitor (COCCO, 2016). Esse método tende a extrapolar o texto ou o documento estudado, 
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levando o analista a identificar o mito pessoal do autor que rege o destino individual, mas 

também o coletivo, que faz parte de um ideário marcado pelas preocupações sócio-histórico-

culturais (DURAND, 1985). 

A nossa metodologia de trabalho se dá por meio de textos, que nos ajudam a 

compreender o mundo simbólico. Proposta por Gilbert Durand, o método de análise mitocrítica 

tem como fundamento principal uma crítica literária ou artística em que se propõe ir à busca do 

relato mítico que fundamenta o relato na narrativa (DURAND, 1985). Segundo as postulações 

de Durand (2011), esse método advém da psicocrítica proposta por Charles Mauron, em 1949, 

o qual era o mais obstinado da crítica psicanalítica. A nossa investigação assume o método 

qualitativo, pois entendemos que essa abordagem segue o cume a análise, a interpretação e a 

apresentação de resultados (PATTON, 1990).   

O corpus do trabalho se constitui pela seleção de duas obras infanto-juvenis da autora 

Janaína Leslão (2015, 2016) que versam sobre contos de fada. As etapas da pesquisa se deram 

primeiramente no levantamento de bibliografia que sustenta as discussões do trabalho, em 

seguida, buscou-se o estado da arte sobre a temática de contos de fada e diversidade sexual. Os 

critérios de escolha se organizaram do seguinte modo: (1) – Haveria a necessidade de encontrar 

uma obra literária infantojuvenil que pudesse contribuir com as discussões acerca das 

dissidências sexuais na contemporaneidade; (2) – Inicialmente, o objeto precisaria discutir as 

identidades de gêneros travesti e /ou transexualdiade e teria de dialogar com o espaço escolar, 

do qual faço parte; (3) – A obra literária deveria se situar num espaço – tempo marcado pela 

atualidade.  

Ao encontrar o primeiro livro da autora, sentimos a necessidade de pensar as imagens 

obsedantes de outros contos de Fada seus, para então, perceber aos quais os mitos as narrativas 

se direcionavam. Assim, resolvemos que o nosso corpus seria composto pelas publicações 

recentes de 2015 e 2016. 

Sobre Janaína Leslão, podemos afirmar que a mesma se constitui como múltipla em 

uma. É formada em Psicologia pela UNESP-Assis, aproximou das questões de gênero já nos 

espaços institucionais acadêmicos, quando atendeu vítimas de violência sexual no NEPS, 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Sexualidades. É militante feminista e LGBTTQI 

(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers e pessoas intersex), possui 

especialização em Saúde Mental e trabalha no SUS com prevenção às violências 

autoprovocadas. Como muito bem se inscreve discursivamente, o seu lado B é de uma mulher 

que não aceita as injustiças, gosta de escrever, ouvir músicas MPB e música infantil inteligente, 

ama literatura (herança da mãe professora), possui um blogue intitulado “Devaneios e 



21 

 

Companhia”, desde abril de 2009, no qual se propõe refletir sobre pessoas, momentos e 

situações do cotidiano, demonstrando-nos que cria raízes em pessoas, não em lugares.  

Diante do que foi exposto, queremos sinalizar, que antes de desatarmos os nós 

encontrados no objeto da pesquisa, preferimos entrecruzar as duas narrativas, para interpretar 

algumas construções discursivas que se apresentam. Após, arrolamos as onze categorias de 

análises dispostas de maneira organizada em quadro. A partir da identificação dos mitemas por 

meio das redundâncias obsessivas, aplicamos a teoria apresentada em capítulos anteriores. 

Assim, compreendemos que os mitos, nessas narrativas, estão ali sendo repetidos e 

ressignificados na construção de identidades. É nesse viés que depreendemos que “os mitos 

foram interpretados como imagem ingênua, pré-científica do mundo e da história ou como 

produto de uma imaginação poética” (NEUMANN, 1996 apud COELHO, 2003, p. 3). Por isso, 

“o mito ensina ao homem arcaico as histórias primordiais que o constituíram existencialmente” 

(ELIADE, 2002, p. 16).   

Dizemos, com isso, que há sim mitos que vão se atualizando, se reconfigurando em 

novos sentidos, dando-nos pistas de como as sociedades se organizam em seus saberes e 

práticas linguísticas. É a partir dos mitos que se atualizam que podemos ter acesso aos eventos 

fabulosos, significantes e exaltosos que em um dado momento já foram parte de uma gênese 

sobrenatural, – é a reiteração e comemoração dos mitos, que saem de um mundo cotidiano e se 

transfiguram em algo que alvorece (ELIADE, 2002). Desta maneira, podemos afirmar que as 

diferentes práticas que envolvem as sexualidades estão marcadas por um evento mítico- 

discursivo que se constitui em novos sentidos, atualizados e tangenciados por mecanismos de 

inclusão ou exclusão, a depender de pertencer à determinada norma.       

Como se tem constatado em algumas pesquisas sobre sexualidades, há a exclusão social 

na medida em que uma pessoa não está de acordo com uma norma estabelecida. Pesquisas como 

a de Andrade (2012), Antunes (2010), Bohm (2009), Fernandes (2014) e Pereira (2007), trazem 

ideias que convergem e se entrecruzam e levam a pensar a sociedade e as sexualidades como 

objeto de classificação, insubordinação e controle, aos quais são expostos os dissidentes 

sexuais1, vistos como marginais, abjetos, estranhos e abomináveis em diferentes instituições 

                                                           
1 Os estudos propostos pela Teoria Queer têm nos provocado bastante para o questionamento acerca da 

heterossexualidade compulsória. Pensar de uma maneira queer é enaltecer o estranho, abjeto e 

incomodante, trazendo o antes marginal, para questionar o centro, desestabilizando-o. Queer é perceber 

do ponto de vista linguístico-discursivo como se instauram as relações de poder, a sociedade e a 

produção de conhecimento. Ao escolhermos pensar as dissidências sexuais, queremos pensar as 

ambiguidades, as identidades e o contraditório (BENTO, 2009); (JAGOSE, 1996); (LOURO, 2004); 

(MISKOLCI 2014).    
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(escolares, familiares e religiosas) e produtos culturais (livro didático, literatura infantojuvenil). 

Contudo, faz-se necessário discutir sobre essas temáticas, ainda que isso possa gerar, 

inicialmente, algum desconforto na sociedade.  

Sabíamos, ao propor as análises tomando como ponto de partida os contos de Leslão 

(2015, 2016), que não é tarefa fácil de ser empreendida, uma vez que socialmente a sexualidade 

está permeada por tabus. Entretanto, compreendemos que nesses textos circulam mitos que, de 

certa forma, estão materializados, são datados de algum tempo e nos possibilitam enxergar 

algumas contradições ou avanços nas constituições identitárias. Ao enveredar por alguns 

estudos da mitologia e da antropologia do imaginário, compreendemos que as narrativas são 

mitos que se tornaram verbos (COELHO, 2003), são sistemas dinâmicos de símbolos e 

arquétipos que compõem um relato que apresenta uma racionalização fundada na cultura, que 

estabelece várias relações com o mundo, o universo e os homens entre si (DURAND, 2012).  

Sobre o estado da arte em relação à nossa temática escolhida, vimos somente duas 

Dissertações que foram encontradas. A primeira, mestrado em Letras do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu – Literatura e crítica literária, Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás, ano de 2014; a segunda, mestrado em Educação Sexual do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Sexual da Faculdade de Ciências e Letras, UNESP – Araraquara, ano de 2015; e 

um artigo científico. Os dois estudos estão disponibilizados na Plataforma da Capes – Catálogo 

de Teses e Dissertações, e a outra publicação, está em uma revista científica, no ano de 2017. 

O critério de pesquisa foi subsidiado pelas palavras-chave: Contos de Fada e diversidade sexual; 

Contos de Fada e sexualidades; Contos de fada e Mito.  

Em destaque, arrolamos as discussões das pesquisas e seus principais objetivos e 

resultados encontrados. A saber: (1) – A pesquisa titulada: Contos de Fadas: versões em 

movimento, da pesquisadora Ana Cristina Alves de Santos (2014) almeja, tomando como ponto 

de partida esse gênero literário, apresentar suas variações, realizadas no seu processo histórico-

literário. Ainda que o mito não esteja delineado objetivamente na discussão, a autora propõe 

uma relação com o mito e os Contos de fada. Os resultados tangenciam que as narrativas infantis 

passam por processos de atualização e recontextualização, oferecendo novas adaptações e 

versões que se inserem nas mídias com bastante extensão e refinamento.  

(2) – O trabalho intitulado: Contos de Fadas no Ensino Fundamental I: Analisando os 

recursos empregados e as estratégias que podem ser adotadas pelas/os docentes na 

desconstrução de estereótipos sexistas, de Érica Rodrigues do Nascimento Augustini (2015), 

investigou como os contos de fadas são abarcados pelos docentes que lecionam no ensino 

Fundamental I. Sua proposta de investigação problematiza se há desconstrução de conceitos e 
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preconceitos no que se refere às relações de gêneros. Os seus resultados apontam que os contos 

de fada ainda possuem uma pedagogia moralizante que ajuda na manutenção de estereótipos e 

arquétipos masculinos e femininos, havendo um processo de naturalização por quem os ouve. 

A pesquisadora afirma que os /as docentes temem discutir esse gênero literário e incentivar a 

sexualidade precoce nas crianças. 

  (3) – O artigo científico da pesquisadora Lígia de Amorim Neves (2017), intitulado:  E 

elas viveram felizes para sempre: a perspectiva Queer em A princesa e a costureira, de Janaína 

Leslão, analisa como o conto de fadas acima propõe uma leitura crítica a respeito da 

heterossexualidade compulsória em diálogo com as estruturas de poder e a sustentação da 

inteligibilidade de gênero. As discussões propostas pela pesquisadora revelaram que essa obra 

representa um marco na desconstrução da matriz heterossexual nesse gênero literário. Segundo 

as afirmações dadas, ainda que não haja uma promoção e representação lésbica com outras 

variáveis, tais como a questão de classe, há uma subversão que grita dentro da literatura 

contemporânea brasileira. 

As discussões que constituem esta tese encontram-se organizadas pela seção intitulada 

“Introdução – Era uma vez...” na qual apresentamos os pontos iniciais que marcaram a nossa 

trajetória acadêmica frente ao tema da diversidade sexual, o ponto de partida para tecer os fios 

metodológicos que nortearam a investigação, bem como o objeto de estudo, as justificativas do 

trabalho e os critérios de seleção dos Contos de Fada. Logo após, o Capítulo 2, que se subdivide 

em três seções. Na primeira, “Histórico”, discutimos sobre o possível surgimento do gênero 

contos de fada, que mistura fantasia, devaneios e muita imaginação. Na segunda, intitulada 

“Entre o conto de fada e a literatura infantojuvenil”, discorremos sobre as diferenças possíveis 

que marcam esses gêneros. Estabelece-se um diálogo, tomando como ponto de problematização 

até que ponto os contos de fada em análise são, na atualidade, herança dos contos tradicionais 

do passado. Por fim, a terceira parte, “Reinos simbólicos da literatura infantojuvenil”, apresenta 

os apontamentos acerca do universo simbólico da criança e como o conto de fadas serviu para 

minimizar as angústias da vida e as possíveis resoluções delas.  

No Capítulo 3, denominado “A linha condutora – teoria do imaginário”, discorremos 

sobre os apontamentos do antropólogo francês e a sua contribuição para os estudos da 

linguagem e do imaginário, na subseção intitulada “Teoria do imaginário, de Gilbert Durand”. 

Em seguida, temos “Imagem, símbolo e mitemas” em que se propõe uma discussão sobre os 

conceitos que lançarão luzes para as análises. Por fim, tem-se o subitem “Mitos e contos de 

fada”, cujas discussões norteiam a ideia do que é mito e até que ponto ele está presente nos 

contos de fada.  
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No quarto capítulo, “Costurando os propósitos da vida”, tomamos em nossas mãos a 

linha, a agulha e a costura, objeto que dão título ao capítulo, para empreendermos as análises 

dos contos selecionados. São apresentados, rapidamente, os resumos das obras, as análises de 

cada uma e, em seguida, as redundâncias obsessivas que nos levam aos mitos que compõem 

ambas as narrativas. 

Finalmente, estamos nos “Arremates finais”, nos quais retomamos os primeiros passos 

em busca de respostas às indagações iniciais e refletimos sobre as contribuições da caminhada 

e dos tecidos enlaçados para o nosso crescimento, sugerindo uma pausa para amadurecer novas 

reescritas, porque a jornada continua. 
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2 O CONTO DE FADA 

 

Neste capítulo propõe-se trazer uma reflexão acerca dos contos de fadas e a sua 

construção na história. Em seguida, será apresentada a discussão dessas narrativas e a literatura 

infantojuvenil, articulando problematizações acerca dos reinos simbólicos que permeiam esse 

gênero. 

 

2.1 Histórico 

 

A contribuição aos elementos fantásticos dos povos celtas está ligada às fadas, seres 

imaginários que, na maioria das vezes, ajudam a construir o universo mítico da narrativa. 

Segundo as referências de Coelho (2003) e Reis (2014), esse povo articula saberes que se 

aproximam da cultura germânica e bretã, que são importantes para o que se teria logo adiante 

como contos de fadas.    

Inicialmente, queremos esclarecer que ao longo do trabalho, ao citarmos a palavra 

gênero, ela se diferencia das questões propostas pelos estudos de gênero de Butler (2012) e 

Louro (2003, 2010), dentre outras que problematizam tais assuntos, ainda os que versam sobre 

as identidades e as constituições das sexualidades. Logo, entendemos o conceito de gênero 

(conto de fadas, dentre outros) de duas formas, como apresentam gênero do discurso 

(BAKHTIN, 1997) e gênero textual (MARCUSCHI, 2010). Para Bakhtin (1997), qualquer 

enunciado que seja considerado na esfera da linguagem faz parte dos gêneros discursivos, que, 

por conseguinte, comportam um repertório heterogêneo de produções orais e escritos que fazem 

parte de uma interação social, cujos conteúdos temáticos, estilo e construção composicional 

compõem esse enfoque. Por sua vez, Marcuschi (2010) compreende o gênero como uma noção 

vaga para referir-se a textos materializados que podem ser encontrados na vida cotidiana, 

apresentando atributos sociocomunicativos de propriedades funcionais, estilo e composição 

características.  

Os contos de fada como gênero narrativo são representações, acervos populares que se 

constituem em dado lugar, tempo e grupo social. Para Coelho (2003), eles datam de antes de 

Cristo, em lugares como a Índia, Palestina, Grécia Clássica, Pérsia etc. Esse gênero faz parte 

do folclore ocidental e as fadas podem ou não aparecer como personagens.  

De acordo com Coelho (2003) e Reis (2014), a cultura espiritualizante do povo celta, 

por exemplo, fez com que as narrativas fossem privilegiadas, abarcando aspectos primitivos e 
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mágicos que se materializavam em arquétipos de deuses, rainhas e outros seres mágicos. Aqui, 

toma-se o sentido de arquétipo como algo atribuído a todos os indivíduos e que pode ser 

entendido como um substrato psíquico no qual a natureza é comum, representando um conteúdo 

inconsciente que pode mudar de acordo com a manifestação (JUNG, 2002).  

Ao nos apoiarmos no conceito junguiano de arquétipo, entendemos que as próprias 

Fadas, ou seja, os seres sobrenaturais que se movimentam na narrativa, apresentam 

características que se aproximam de todos os humanos. Dito de outra forma, podemos afirmar 

que os arquétipos dos deuses se convergem à noção proposta por Jung (2002), pois para o 

psicólogo, “Archetypus” é o conteúdo do inconsciente coletivo, que, por conseguinte, está 

ligado à noção de uma universalidade, desde os tempos primordiais, por isso, são imagens de 

um tempo remoto. Portanto, podemos exemplificar a noção de arquétipo oferecida por Jung, 

quando problematiza o arquétipo materno, o arquétipo da criança etc. 

Pitta (2005a) afirma que os arquétipos são repetições, imagens repetitivas e aproximadas 

da mitologia e dos folclores dos diversos povos. São, portanto, de natureza coletiva e 

direcionam ao mito. De acordo com Durand (2012), os arquétipos ligam-se pela cultura a 

imagens muito distintas, nas quais múltiplos esquemas se justapõem. Tomamos, nas nossas 

discussões, o sentido de mito desvelado pelo autor mencionado, que compreende o mito como 

um sistema dinâmico de símbolos, esquemas e arquétipos que compõem uma narrativa. Esse é 

um esboço da racionalização: os símbolos se resolvem em significados e palavras (fio do 

discurso) e os arquétipos em ideias. 

Assim, podemos relacionar as fadas como seres sobrenaturais que veiculam símbolos, 

que nos direcionam ao mito. Essas fantásticas criaturas nos dizem sobre a humanidade em 

determinado tempo primordial.  A partir de suas inscrições entendemos que as fadas têm a ver 

com o destino dos homens. Daí o sentido que leva o homem a se questionar diante da existência. 

Podemos pensar a figura das fadas como personagens dinâmicas que podem nos revelar os 

arquétipos de determinado espaço-tempo. Nesse sentido, as Fadas nos levam a pensar numa 

coletividade, nos esquemas que circundam o pensamento coletivo, o imaginário e o pensamento 

racional, ainda que os arquétipos se liguem a imagens muito diferenciadas em dada cultura 

(DURAND, 2012).  

Podemos associar os contos de fadas às proposições de Durand (2012), sobretudo, ao 

imaginário, pois para o autor, esses conjuntos de imagens coletivas fazem parte do reservatório 

concreto da representação humana e se baseiam em um nível reversível do social ao biológico, 

revelando a consciência humana. Podemos dizer, com isso, que esse conjunto se constitui da 

seguinte forma: o homem engloba a consciência angustiante do fim de sua existência. A própria 
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maneira imaginativa com que lida com essa inexorável lei, faz com que ele mesmo busque 

condições para amenizar / ‘eufeminizar’ a sua jornada, levando-o a transformar as atitudes em 

algo reconfortante. Essas atitudes imaginativas levam à faculdade de simbolizar, por meio da 

percepção, (re) produzindo os símbolos, os mitos e os arquétipos.    

Assim, o imaginário, segundo o pensador francês, seria o conjunto de elementos 

simbólicos que se situam na angustiosa consciência da morte e do devir do homem, que busca 

superar ou negar o destino, transformando-o, quer seja por meio da amenização ou da inversão 

de seus significados para algo tranquilizante. O imaginário se liga às questões das imagens, dos 

mitos, da percepção dos símbolos e da (re) produção deles, por isso, o imaginário levaria o 

homem ao equilíbrio biopsicossocial na sociedade, já que em sua experiência, a ideia de finitude 

e percepção da temporalidade tornam-se indispensáveis. 

Se os mitos querem conduzir comportamentos por meio das pedagogias que se 

instauram nas narrativas fantasiosas, então, os contos de fadas são resquícios reatualizados que 

ditam maneiras de ser na sociedade, ainda que muitas vezes, tentem problematizar o tempo 

situado. A concepção dos contos de fadas como herança de um povo antigo ligado aos saberes 

e práticas unidas à magia, não se desvincula da sociedade atual, pois a nosso ver, os outros 

almejam o lugar de príncipes, reis, rainhas e entidades sobrenaturais, já que essas características 

os transportariam para um mundo aprazível, onde a inexorabilidade da lei de finitude não se faz 

tão presente.    

Dessa forma, ao retomarmos a discussão do ponto de vista histórico acerca dos contos 

de fadas e o seu nascimento, constatamos que os povos celtas cultuavam a natureza, tendo uma 

estreita harmonia com a natureza feminina e a agricultura. A natureza mágica também era 

atribuída às armas e aos animais. Para Coelho (2003) e Reis (2014), o povo celta, com os seus 

mistérios, e a cultura das narrativas fantasiosas dos bretões (povos da Bretanha) influenciaram, 

por exemplo, as novelas de cavalarias (que se espiritualizaram).  

Coelho (2003) explica que o gênero conto de fadas deriva das canções de gestas e dos 

romances dos corteses bretões e arturianos. Esse gênero aparece na Espanha e em Portugal em 

fins do século XIV e o Santo Graal e Amadis de Gaula são as mais famosas. Fizeram sucesso 

até o século XVII, quando, em 1605, Miguel de Cervantes satiriza o Dom Quixote de La 

Mancha.     

De acordo com Reis (2014), os romances corteses surgiram a partir do mito do “filtro 

do amor” (Tristão e Isolda). Embora a pesquisadora não esclareça sobre esse mito, entendemos 

que a narrativa trágica sobre esse amor (como um eterno retorno) nos sinaliza a tentativa 

demonstrar o mito do amor-paixão, que de forma inconsequente, leva muitas vezes as 
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personagens ao infortúnio. Dessa forma, em conjunto a essas narrativas, temos ainda as cantigas 

de amores trágicos e as estórias de encantamento e bruxas, que passaram, ao longo dos séculos, 

por diferentes caminhos, até chegarem aos Contos de Fada da Literatura Infantil Clássica – 

coletada da narrativa popular.  

Para a pesquisadora, essa transição do real para o imaginário não se dá de forma abrupta, 

mas lentamente. Entendemos imaginário, nesse contexto, diferentemente do proposto por 

Durand (2012), cuja teoria e categoria de análise das representações de determinado grupo 

social são importantes. O sentido apreendido desse real para o imaginário situa-se na exaltação 

do inverossímil, da fantasia e do sonho (COELHO, 2003). De acordo com Reis (2014), da 

existência real para a histórica dos celtas, muita coisa se passou, demonstrando a força 

tendenciosa para o mistério e a fantasia desses povos.  

Um mundo sobrenatural pautado pela magia, as aventuras e os amores de seus cavaleiros 

e de suas damas emergem nesse mundo mágico, assim como duendes, oráculos, reis e magos 

(a exemplo do muito famoso Merlim). Esses elementos complexos ao longo da história 

construíram a compreensão de magia que temos hoje. Os subsídios que antecederam a magia, 

nas narrativas, evidenciam, por exemplo, algumas metamorfoses do que seria bem ou mal no 

poder que as fadas possuíam. Há aí uma mistura de seres benéficos e maléficos que controlam 

e podem transformar a vida dos mortais. A compreensão de bem e de mal atual, a dicotomia, 

talvez contrarie o resquício do modelo repetido do mundo mágico: o padrão único de ser e os 

papéis sociais que são representados – homem casa com mulher, constitui a família nuclear e 

vivem felizes para sempre. 

Ainda sobre o povo da Europa, sabe-se que foi o primeiro a assentar as noções de 

Cristianismo que se apresentam inicialmente. A ordem sentimental das relações e narrativas, 

afirma Reis (2014), é colocada em uma ética que confunde as emoções da arte e do amor. Por 

isso estavam ligadas aos Mistérios, cuja natureza espiritual e a religiosidade celta aram o terreno 

para o plantio do Cristianismo em parte da Europa. Sobre isso, a autora afirma que ao recorrer 

aos estudiosos das tradições celtas, é possível identificar alguns ideais da vida cristã que 

transparecem numa ética que transforma a ordem sentimental, deixando entender que há 

ligações entre as fadas (que muitas vezes se ligam ao amor), sendo elas mesmas amadas e 

possíveis mediadoras entre os amantes (REIS, 2014). 

Podemos, assim, depreender que esse povo insere em suas práticas de rituais pagãos 

alguns elementos intrincados que podem ser o limiar para a fusão do paganismo, para a liturgia 

cristã. Como muito bem esclarece Reis (2014), essa composição se constrói entre os séculos VI 

e XI. Dito de outra maneira, o culto às mulheres entre esses povos, torna-se apropriação do 
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cristianismo para que haja no futuro, a adoração à Virgem Maria, entre o século IX na ação 

cristianizadora e consolidação em Roma. 

Reis (2014), citando os estudos de Opie e Opie (1980), afirma que o termo “conto de 

fadas”, ao se comparar com a idade de alguns contos, é recente. Os contos de fada datam de 

1749 e se originaram na Língua Inglesa, vindo da França, embora haja vestígios de contos 

maravilhosos na Índia (COELHO, 2003). Apesar de alguns acreditarem que foi Perrault o 

responsável por seu nascimento, eles advieram de Madame d’ Aulnoy, em 1698, com as 

primeiras publicações. Uma das características que se pode atribuir a esse gênero e à forma 

como é representado na atualidade é a sua fácil incredibilidade diante das coisas. Ainda que um 

conto de fadas possa não ser sobre uma lenda e não ter a presença de uma fada, Reis (2014) 

afirma que há algo sobrenatural que nos aproxima do que é imaginável.  

Ao pensarmos sobre o gênero lenda como uma narrativa oralizada de determinado povo, 

embora possa ser escrita em versos e prosas, cujos seres fantasiosos podem fazer parte dessas 

crenças, temos uma característica bastante interessante – a sua estória é passada de geração em 

geração e os fatos históricos e verdadeiros não são relevantes para a construção da narração 

(COELHO, 2000).   

Ao relacionarmos os estudos de Bayard (1955) sobre a lenda, o pesquisador sugere a 

etimologia da palavra do baixo latim legenda, que significa “o que deve ser lido”. Como bem 

afirma o autor, antes as lendas constituíam as narrativas de convento feitas no refeitório e 

tratavam da vida dos mártires e dos santos. Com o passar do tempo, essas vozes foram tendo 

um sentido profano, embelezado pelo imaginário e fatos históricos. Tornou-se o produto 

inconsciente popular, com os feitos heroicos que revelam os anseios de um grupo/povo. A lenda 

depõe a favor de uma tradição e tem o poder de arrastar as pessoas, já que as faz, muitas vezes, 

seguir o mesmo caminho desse herói, tendo em vista que a ideia se gera em função dessa ação. 

Retomando a discussão sobre os contos de Fada, Domingues e Niederauer (2005, p. 

145) tem uma explicação bastante rica, pois segundo afirmam,  

 

os contos de fadas tradicionais apresentam uma narrativa que se inicia em um 

lugar bonito e belo. Inicialmente, tudo está perfeito e a vida encontra-se 

tranquila. No entanto, algo acontece que rompe com essa paz. A personagem 

sofre uma espécie de “choque”, que a faz passar por dilemas emocionais e sair 

em busca de soluções. Nesse percurso, surgem diversos obstáculos, mas a 

personagem não sabe como eliminá-los, e torna-se passiva diante dessas 

situações. Assim, o processo de solução necessitará da intervenção de um 

elemento “maravilhoso”, que elimina os obstáculos, abre caminho para a 

personagem seguir e chegar ao sucesso almejado, alcançando um final feliz.  
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Em Morfologia do Conto Maravilhoso, Propp (2010) aponta uma divisão entre três tipos 

de contos maravilhosos. A saber, há os contos de conteúdos miraculosos, os contos de costumes 

e os contos de animais.  Entretanto, ele afirma que nos próprios contos de animais há também 

características miraculosas que depõem a favor de uma grande importância dos animais nesse 

tipo de narrativa. O cerne da discussão do estruturalista russo aponta que não podemos tentar 

definir os contos maravilhosos simplesmente por enredo. Para ele, dividir os contos de magia 

nessa categoria soa impossível, uma vez que nos contos de magia, há uma lei de 

permutabilidade que permite a transposição entre uma narrativa e outra, isto é, nas próprias 

historias há elementos que se entrecruzam e que podem ter sido misturados a outros elementos 

de histórias antigas. Por isso, Propp (2010) explica que há uma complexidade que cada 

pesquisador precisa tomar cuidado, para não incorrer nas análises de acordo com o gosto 

pessoal.   

Geralmente, afirma Reis (2014), os contos de fada precisam construir uma valorização 

de um encantamento ligado à família. Mesmo que não haja recorrência, é muito comum que os 

heróis sejam o mais jovem da família, embora muitas vezes não sejam apresentados da mesma 

forma na narrativa. O estresse marca esse início, lançando-os na jornada de provações ligadas 

ao sobrenatural ou, pelo menos, ao protagonista sobrenatural que ganha o prêmio final do “vive 

feliz para sempre”. No dizer do autor, as pessoas sabem muitas vezes que as narrativas 

maravilhosas são irreais, “mas não as aceitam como falsas, na medida em que descrevem, de 

um modo imaginário e simbólico, os passos do crescimento de cada um” (REIS, 2014, p. 58). 

Em relação ao possível início do conto, Coelho (2003) advoga que os estudos dos 

arqueólogos foram bastante importantes por promover um boom na ordem da compressão da 

memória de determinado povo. Sobre isso, afirma a autora, essa ciência possibilitou tornar 

verdadeiro o que antes alguns acreditavam ser fantasioso, pois foi por meio dos objetos 

deixados há milênios, que a cultura de determinado povo foi trazida à baila e as lendas e 

histórias (re)contadas.  

Em seus estudos sobre o conto de fadas, Coelho (2003) elucida que foi a partir do século 

XVIII que essa nova ciência traz a sua contribuição à humanidade. Em escavações na Itália do 

século XIX, por exemplo, são descobertas as cidades de Herculano e Pompeia. Esta última 

havia sido soterrada na era cristã de 79, pelo vulcão Vesúvio. Em seguida, outra cidade 

descoberta, Troia, viria a confirmar os feitos heroicos narrados há 1.200 anos antes de Cristo, 

juntamente com a decifração de hieróglifos egípcios, criados há mais de um milênio dessa era. 

Com as escavações promovidas em diferentes cantos do planeta, as memórias e os 

objetos foram sinalizando as possíveis origens das narrativas folclóricas de cada nação. Contos 
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maravilhosos, lendas e fábulas são os ingredientes que demarcavam numerosas narrativas em 

comum. Entendem-se contos maravilhosos tomando como ponto de partida Bayard (1955), que 

esclarece serem eles narrativas baseadas em tramas romanescas que distraem.     

Nelly Novaes Coelho (2003) afirma que as narrativas maravilhosas nasceram na Idade 

Média e tinham como personagens centrais diabos malignos que gostavam de dançar (courrils), 

mulheres terríveis, como, por exemplo, a Melusina (presente na novela de cavalaria) e o lobo 

Wargus, que em noite de lua cheia transformava-se em Lobisomem. Nesses contos populares 

medievais, esclarece a pesquisadora, há uma crueldade normalmente representada nos homens 

feudais em relação às mulheres. É o pai que deseja a filha, o esposo que brutaliza a companheira, 

a fome que leva os pais a abandonarem os seus filhos (João e Maria), a antropofagia de 

determinado povo (João, o comedor de crianças). Coelho (2003) afiança que os contos tiveram 

as situações de violência suavizadas a partir das contribuições de Perrault e dos irmãos Grimm 

(Jacob Grimm e Wilhelm Grimm).   

Coelho (2003) em seus estudos nos exemplifica que o conto maravilhoso e contos de 

fada mostram diferenças. Para ela, o primeiro possui raízes orientais, que giram em torno de 

uma problemática material, social e sensorial. Exemplo disso é a busca de poderes, riqueza e a 

satisfação do corpo como os valores que mais aparecem nessas narrativas, basicamente ligadas 

à vida socioeconômica do indivíduo em seu próprio meio. Já os contos de fada pautam-se em 

uma vertente espiritual, ética e existencial, que privilegia a realização interior do indivíduo por 

intermédio do amor, ou seja, os encontros e a união entre o cavaleiro e a amada (princesa ou 

plebeia) são prêmios por vencer a luta e os obstáculos.   

Segundo o que nos esclarece Coelho (2003), o contexto do século XIX marca uma 

grande necessidade de compreender o que seriam os contos maravilhosos e quais seriam as suas 

simbologias no arcabouço coletivo e imaginário. Assim, a partir dos estudos de Theodoro 

Benfey, em 1864, começa a tentativa de descobrir a origem dessas narrativas. 

Nesse adjacente, diferentes pesquisadores rastrearam os passos de uma narrativa arcaica 

que pudesse trazer luz à compreensão do que somos no mundo da magia. Os estudos surgem 

em diferentes áreas do conhecimento. Desde os folcloristas, linguistas, antropólogos, almejam 

descobrir a raiz dessas histórias. É nesse viés que as ciências modernas contribuíram para 

problematizar as procedências do que somos no universo narrativo e mítico, cujas raízes, ao 

mesmo tempo em que fundidas entre os seres de origem céltico-bretã (as fadas) e os de origens 

greco-latinas, procedem do oriente, de lugares como a Índia de séculos anteriores ao de Cristo. 

Nos estudos de Coelho (2003), a autora afirma que no século XIX pesquisadores 

encontraram um papiro egípcio que data de 3.200 anos. As escavações da egiptóloga Mrs. 
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D’Orbeney, na Itália, abalam a ideia que se tem da Índia, considerada uma das fontes mais 

antigas. Nesse papiro foi constatada a recorrência de feitos heroicos nas narrativas folclóricas 

ou de múltiplos motivadores de paixões, polarizadas entre amor-ódio, os caprichos da mulher 

(pedido de uma língua ou fígado ao esposo para que ela coma, no que foi atendida), o 

nascimento de alguma planta no local de enterro de algum morto injustamente, a mulher 

rejeitada. Coelho (2003, p. 78) afirma, no livro O conto de Fadas, que 

 

[e]m nosso folclore brasileiro, Câmara Cascudo, o grande folclorista brasileiro 

descobriu, no Rio Grande do Norte, no conto “A princesa e o Gigante”, uma 

versão dessa narrativa egípcia (mencionada acima). Enfim, essas diversas 

fontes, levadas, através dos tempos, para diferentes regiões por peregrinos 

viajantes, invasores, foram-se misturando umas às outras e criando as 

diferentes formas narrativas “nacionais”, que hoje constituem a Literatura 

Infantil Clássica e o folclore de cada nação.  

 

Os estudos dos arqueólogos encontraram a primeira narrativa da Índia, chamada de 

Calila e Dimna, proveniente de três livros sagrados da Índia primordial: Pantschatantra, 

Mahabharata e Vischno Sarna.  

Calila e Dimna são dois chacais, personagens centrais da trama. De acordo com Coelho 

(2003), os feitos heroicos são realizados por homens e por animais (embora fosse inicialmente 

direcionada ao público adulto e apenas depois adaptada para o público infantil), em uma luta 

contínua, marcada pelas paixões humanas: ódio, inveja, egoísmo, ciúmes, poder e ambição. 

Como bem confirma a autora, para alguns estudiosos contemporâneos trata-se de um manual 

de arte política. 

Nelly Novaes Coelho (2003) afiança tratar-se de narrativas fantásticas utilizadas pelos 

budistas, no século VI a.C. A autora descreve que os discípulos de Buda percorriam diferentes 

aldeias para pregar a justiça entre os homens, os caminhos dos bons pensamentos, etc. Esses 

saberes, para serem facilmente assimilados, eram transformados em situações simbólicas 

(narrativas transformadas em fábulas, contos prodigiosos, apólogos e parábolas), técnica que 

Cristo utilizaria posteriormente. 

Ainda de acordo com Coelho (2003), o texto original da Índia primordial estava escrito 

em sânscrito e se perdeu juntamente com a versão persa, traduzida do original no século VI da 

Era Cristã. Após esse episódio, houve a versão árabe feita pelo califa Almanzur Haddad no 

século VIII, que serviu como base para a transcrição hebraica atribuída ao Rabi Joel no século 

XII, na Itália, utilizada posteriormente para a versão francesa, publicada nos séculos XVIII e 

XIX. 
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A importância dessa obra para a compreensão do que temos acerca da história do conto 

é bastante relevante, pois nos permite pensar na capacidade que uma literatura possui de 

transpor o tempo e o espaço. Ao produzir esses saberes folclóricos, compreendemos que eles 

influenciam as nossas vidas, nos ensinam e nos ajudam a interpretar o complexo mundo da 

razão, questionando-a, movimentando o nosso universo simbólico, social. 

 

2.2 Entre o conto de fada e a literatura infantojuvenil  

 

Os contos de fada são histórias cujos feitos são atribuídos a seres fantásticos, 

sobrenaturais, deuses, e talvez, por assim dizer, estabeleça relação com o sagrado. De acordo 

com Paiva (1990), há uma problemática em delimitar a diferença entre conto e conto de fadas. 

Para ela, o gênero maravilhoso tem a ver com seres fantásticos, cujos heróis e heroínas não se 

situam em um mundo governado por deuses e nem agem em nome da ira deles. Segundo a 

pesquisadora, uma das diferenças que podemos consentir é a de que no conto o mito é 

dessacralizado, já que os heróis não agem sob a ira dos deuses. Não concordamos com a autora, 

pois entendemos que mesmo no conto de fadas podemos dessacralizar os mitos, na medida em 

que eles nos possibilitam construir novos significados sobre a vida social. 

Podemos assim, compreender que o sagrado é algo que leva o homem a ser diferente, 

uma vez que a sua manifestação com o profano se dá de maneira distinta. O conceito de 

hierofania, termo proposto por Eliade (1995), para aludir ao sagrado, nos convida a pensar sobre 

ele. Segundo o que nos mostra o autor, o homem encontra dificuldades de aceitar o sagrado e 

as suas múltiplas manifestações, porque, para ele, é difícil aceitar que alguns acreditem em 

pedras, árvores etc. Nesse sentido, depreendemos que o sagrado se constitui naquilo que já não 

é o objeto dito (o rio, o fogo, a natureza), mas algo que já se revela pela própria coisa (ELIADE, 

1995).  

Os contos de fada podem ser uma experiência entre o mito e o sagrado, já que por meio 

dessas narrativas se entrecruzam heróis e deuses civilizadores. O que sabemos nos contos de 

fada só é possível, graças ao desvelar de algo que está envolto num mistério. No dizer de Eliade 

(1995, p.50), “o mito proclama a aparição de uma nova “situação” cósmica ou de um 

acontecimento primordial”. Assim, podemos inferir que os elementos mágicos presentes nessas 

narrativas não constituem o sagrado, mas que podem nos direcionar ao sagrado, já que por meio 

dos contos de fada é possível identificar os elementos sobrenaturais e sagrados que nos levam 

ao tempo primordial. Parafraseando Eliade (1995), é na reatualização dos mitos que os homens 
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possuem a oportunidade de se espelharem nos seus deuses e heróis civilizadores, aproximando 

da santidade. É imitando os modelos exemplares que o homem possui a vivência, a sua nostalgia 

ontológica.   

Seguindo os fios de raciocínio sobre os contos de fada, Ana Maria Machado (2010) 

propõe pensar sobre eles como histórias populares da tradição oral nos quais nem sempre há a 

presença de fadas nas narrativas. Provêm de uma tradição anônima e coletiva, transportada de 

país a país. Segundo a contadora de histórias, os contos “não só faziam parte dos primórdios da 

humanidade, mas neles e em gêneros correlatos germinava a semente de toda a arte literária que 

a humanidade veio a desenvolver” (MACHADO, 2010, p. 12). Para a autora, essas histórias 

demarcam uma dificuldade para se ter previsão sobre as edições compiladas, pois foi a partir 

dos contadores e contadoras que se constituíram as narrativas que temos hoje. 

Conforme Paiva (1990), pode-se compreender que, no conto, as heroínas e os heróis 

poderão ou não ser punidos por seus atos, levando a uma transformação de si mesmos, fazendo-

os por meio do confronto, cujo sentido é o de solucionar ou transpor as supostas barreiras. Pode-

se depreender que entre o conto e o conto de fadas (com as narrativas míticas) há um 

pessimismo em relação àquele que alcança um final feliz e a jornada com o fim trágico do herói. 

É o que Eliade (1995) chama de contraste entre o otimismo dos contos e o pessimismo dos 

mitos. Embora não acreditemos que precise de tanta diferenciação, Maria Beatriz Paiva (1990) 

afirma que outro fator que caracteriza um gênero distinguindo-o do outro está na improvável 

origem da cultura da qual se ocasionam os contos e a relação que se reverbera entre os mitos 

que iniciaram determinadas narrativas.  

Como bem subentende a já citada autora, ela não visualiza possibilidades tão fáceis de 

detectar a origem e a identificação dos contos de fada, tendo em vista que há poucos registros. 

Ainda assim, a pesquisadora afirma que eles são influenciados pela cultura em que surgiram. 

Em contrapartida, Carter (2012) nos demonstra que nos últimos duzentos ou trezentos anos os 

contos de fada foram transpostos para o papel e isso permitiu que as histórias se mantivessem 

preservadas. Concordamos com a autora quando afirma que o que temos de narrativas são 

fragmentos de um dado lugar remoto, que sofreu alterações, supressões, mas que não por isso, 

sejam menos atraentes, já que em cada narrativa se imprime a pessoalidade de quem conta em 

função de quem ouve (CARTER, 2012).  

Outro dado importante a se elencar em relação aos contos de fada e aos contos está na 

ideia de que o primeiro, na maioria das vezes, não estabelece um lugar, um país específico, e 

começa com expressões do tipo “era uma vez...”, “em um lugar não tão distante”, “em um 

castelo no meio da Floresta”, “num certo país”. Já o segundo, embora não evidencie de forma 
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clara o espaço e o tempo narrativo, se passa em um ambiente familiar, pois o homem comum 

está ali inserido. Sobre isso, Paiva (1990) exemplifica: na narrativa de João e Maria e Rapunzel 

fatos corriqueiros mostram o marco inicial de cada jornada. A partir do questionamento de 

como o pai fará para cuidar de seus filhos, o enredo é tecido, no primeiro dos contos nomeados, 

de maneira a que identifiquemos o trivial humano. Já no segundo a jornada é marcada pela 

vontade dos pais de terem filhos. 

Os contos de fada podem ter sentidos dessacralizados justamente pelo fato de serem, 

inicialmente, narrativas provenientes da oralidade. Paiva (1990) advoga, em seus estudos, que 

alguns autores creem na ideia da facilidade de migração das histórias, que percorrem diferentes 

lugares e culturas. Pelo fato de estarem sujeitos à migração de uma região a outra, as narrativas 

sofriam mutações, adaptando-se à cultura local, atribuindo as influências judaico-cristãs a 

elementos pagãos. Contudo, entendemos que só pelo fato de os contos inicialmente serem de 

origem oralizada por si só não ‘dessacraliza’ o mito. Essa dessacralização acontece quando o 

homem, em busca de solucionar os seus conflitos internos, já não interage com os deuses, os 

seres mágicos e a religião. 

Sobre os contos de fada, Bruno Bettelheim (2005) afirma que eles ensinam pouco sobre 

as condições específicas de uma sociedade moderna. Não concordamos com o autor, porque 

entendo que a própria narrativa já situa, de certo modo, as urgentes necessidades de dada época. 

Nesse sentido, problematizar as narrativas é entender de que maneira a sociedade se organizou 

em suas ideologias, práticas sociais e compreensões de diferentes culturas. Ao pensarmos sobre 

os contos de Leslão (2015, 2016), por exemplo, podemos refletir sobre as distintas 

(re)configurações políticas que a sociedade atravessa no campo da diversidade humana. É 

possível, ainda, questionar os modelos que são repetidos e /ou reatualizados e entender de que 

maneira os novos arranjos sociais se instauram. 

Para Bettelheim (2005), essas narrativas, evidentemente, já existiam antes mesmo dessa 

sociedade. Apesar disso, o pesquisador concorda que através deles se aprende muito sobre os 

problemas do ser humano, influenciando a solução dos conflitos vividos em dada época. Para 

ele, os contos de fada podem, em qualquer sociedade, levar a criança à transformação, desde 

que possua recursos cognitivos. Essa literatura que o mundo moderno tornou infantil, discute o 

autor, pode ajudar tanto o adulto quanto as crianças a enfrentarem as múltiplas condições da 

vida, uma vez que os contos de fada possuem um modo enriquecedor e satisfatório para dar 

sentido ao mundo e às coisas. 

Ao estudarmos Von Franz (1985) e Benjamin (1985), temos uma compreensão rica 

sobre o que seriam os contos de fadas. Ambos os autores concordam que são narrativas contadas 
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de maneira individual e coletiva, que atravessam as gerações. Narrar os contos de fada é 

perpetuar uma tradição, é promover a instauração da sabedoria popular (VON FRANZ, 1985). 

Os significados de cada estória são distintos (embora acreditemos que nessas narrativas há as 

bases que se mantêm), tendo em vista o tempo e o espaço situados dessas narrativas. 

Para Benjamin (1985) narrar é contar histórias de maneiras diferentes e repetidas vezes. 

É uma arte na qual as pessoas podem questionar as angústias da vida e reafirmar os feitos 

heroicos, mas que, ao não serem contados, podem impedir a transmissão oral da experiência 

humana. O ato de narrar teria, muitas vezes, a intenção de transmitir um ensinamento moral, 

muitas vezes por meio de uma norma de vida, mas que possui uma utilidade prática que 

modifica, cujo movimento contínuo impele a construir e a ser construído pela cultura. 

Assim, podemos compreender que as narrativas são como atributos significativos, nos 

quais damos e oferecemos conselhos que influenciam a vida social (BENJAMIN, 1985; 

VISINTIN; GRANATO, 2013). Para Benjamin (1985), os conselhos ajudam o homem nos 

momentos de necessidade e são tecidos na substância viva da existência da sabedoria. Acerca 

dos mitos e das narrativas, ambos estão enlaçados em um tecido muito tênue – um não existe 

sem o outro. Dentre as diferentes concepções sobre o mito, depreendemos que eles podem ser 

(re)produções que dizem sobre algo real ou fantástico, cujos meios estão imbricados entre 

metáforas que auxiliam uma determinada sociedade a explicar, a resolver e a refletir, passando 

a oferecer ferramentas auxiliares na solução de problemas (VISINTIN; GRANATO, 2013). 

Mais do que isso, os mitos falam aos homens adultos ou não sobre o que é o mundo interior, 

mas sem deixar de pensar o externo, ligando-o às angústias, aos desejos e às fantasias 

vinculadas a ele (SOUZA; ROCHA, 2009). 

Tomando por base os textos de Platão, Paiva (1990) afirma que a mulher teve um papel 

importante nas narrativas simbólicas que envolviam o contexto da Grécia antiga. De acordo 

com esses escritos, era comum que as mulheres consideradas mais velhas contassem as histórias 

às crianças. Essas narrativas tinham um caráter pedagógico, uma vez que, além de instruir, 

legitimavam saberes canonizados. Nessa pedagogia do conto as histórias não são neutras, pois 

múltiplos sentidos e saberes são repetidos, transformados e reiterados para um imaginário 

coletivo de dada sociedade. Essa prática pedagógica na atualidade ainda não está em desuso, 

pois mães e professoras ainda contam histórias.    

Nesse sentido, entendemos o quanto as histórias contadas possuem um caráter dinâmico, 

que atravessa os sistemas de comportamentos consagrados pelo grupo. De acordo com Coelho 

(2003), por exemplo, a partir dos estudos filológicos e antropológicos iniciados na Alemanha, 
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compreendeu-se que as narrativas eram uma forma de transmissão de valores dos grupos sociais 

e que tinham como prática social comum serem contadas ao pé do fogo, durante os invernos. 

Coelho (2003) elucida que os primeiros estudos sobre o acervo narrativo foram 

realizados pelo arqueólogo alemão Winckelmann, em História da arte dos antigos, e pelos 

filósofos Hamann, Uma rapsódia em prosa cabalística, e Herder, Ensaio sobre a origem da 

linguagem. A partir dos estudos de Herder, Coelho (2003) demonstra que os contos populares 

tinham a intenção de alimentar a imaginação do povo e que eles possuíam aspectos simbólicos 

e lembranças de uma velha crença, sabedoria e fé esquecidos pelo mundo da racionalidade e do 

cientificismo. 

Já no século XIX, os contos de fada se difundiram por toda a Alemanha. Havia, naquele 

contexto, uma junção entre o que era popular e culto. Coelho (2003) explica que por meio dos 

textos antigos, das cantigas e das histórias repetidas pelas crianças havia um ponto de transição 

entre a alma popular e a “inteligência culta”, sendo uma prática que transmite, conserva e 

veicula as tradições. É nesse arcabouço que se terá um acervo de memória, uma vez que os 

homens e as mulheres mais velhos serão os agentes da conservação e da transmissão desses 

valores herdados (COELHO, 2003). 

Ao pensar numa origem dos contos, a autora evidencia que há uma maior facilidade, a 

partir dos irmãos Grimm, de compreender certas identidades dos heróis e deuses antigos, 

contudo, há uma situação paradoxal – de onde provinham essas identidades? De acordo com a 

pesquisadora, buscando indagar qual a origem do conto de fadas, tem-se, em 1704, a publicação 

de Mil e uma noites. A sua origem, ainda que traduzida para o francês, foi questionada por 

alguns folcloristas e etnólogos, uma vez que foram rastreadas algumas narrativas europeias 

populares. Entretanto, Coelho (2003) sugere apontamentos que abrem novas perspectivas a essa 

origem, pois conclui que as narrações de histórias fantásticas pelas personagens datam de contos 

populares egípcios dos séculos XII e XIII. 

Segundo Von Franz (1985), nos séculos XVII e XVIII os contos eram um 

entretenimento comum às comunidades agrícolas no inverno. Os contos de fada fizeram parte 

de uma ocupação espiritual essencial, eram uma filosofia da arte de fiar. Ainda nos apoiando 

na pensadora citada, ela afirma que o conto é uma compensação do inconsciente frente à questão 

cristã vigente à época. Para essa autora, embora essas narrativas possam ter nuances religiosas, 

elas jamais foram absorvidas pelas histórias vigorantes. Dito de outro modo, os contos possuem 

a capacidade, assim como os sonhos, de curar, criticar, confirmar as atitudes coletivas 

dominantes, além de apresentarem seres fantásticos como gigantes, bruxas, duendes, 

personagens mitológicos, bem como elementos do paganismo.  
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Sobre o século XIX, sabe-se que há um forte empenho em desvendar os contos 

fantásticos e as suas possíveis interpretações. Coelho (2003) evidencia, em seus escritos, o 

surgimento de duas escolas, nas quais filólogos e antropólogos vão se apoiar para problematizar 

essas linguagens. Adalberto Kuhn e Max Muller fundarão duas dessas escolas naturalistas, 

baseados nos livros védicos, em busca de interpretar os antigos mitos e as expressões 

metaforizadas nas narrativas maravilhosas. Kuhn procura compreender, em seus trabalhos, os 

elementos ameaçadores, as forças da natureza, como os raios e as tempestades, os trovões etc. 

Já Muller busca articular as relações entre o homem e a natureza, intentando 

compreender esses comportamentos a partir dos fenômenos cotidianos. Desse modo, tem-se a 

reflexão sobre as personagens e suas atividades rotineiras, sempre em diálogo com esses 

fenômenos (aurora, sol, crepúsculo, etc.). 

Nesse contexto do século XIX, ao lado da linha mítico-científica naturalista, uma ideia 

é defendida em relação aos contos e a outros materiais narrativos: as figuras simbólicas só 

podem ser compreendidas quando as ideias são expressas por relações poéticas e concretas 

(COELHO, 2003). Essa linha mencionada toma como partida dois pontos que se entrecruzam, 

a saber: o primeiro traz a compreensão de que os símbolos narrativos estão ligados aos antigos 

mitos e às reações de pensamentos das forças primitivas da natureza (escolas naturalistas 

originadas nos hinos védicos da Índia). Nesse sentido, podemos entender nessas manifestações 

de força natural, os fenômenos dos raios, o nascer do Sol, a aurora, o crepúsculo e a noite que 

possuem um caráter de existência na vida cotidiana. O segundo compreende que as formas 

simbólicas são o índice da incapacidade de abstração que se instaura nos estágios da mente, 

cujas figurações simbólicas só podem ser analisadas em formas concretas e poéticas (COELHO, 

2003). Dito de outra maneira, entendemos a partir dessa questão, que essa teoria acreditava na 

ideia de que os contos de fadas eram figurações complexas que subjaziam aos seres fantásticos, 

contendo elementos sobrenaturais. É como se para compreender as formas simbólicas 

precisasse abstrair poeticamente acerca dos meandros da mente.       

Seguindo uma corrente psicológica, Coelho (2003) afirma que Adolf Bastian identifica 

nos temas mitológicos e nos pensamentos elementares da espécie humana o que seriam os 

pensamentos congênitos a cada indivíduo. Para ele, o fato de haver recorrência nos elementos 

fantásticos nacionais de uma região a outra leva ao entendimento de que as identidades 

encontradas entre os mitos resultariam não de migração, mas de fruto coletivo psicológico 

comum a todos os homens. Daí as várias narrativas populares convergirem entre si.  

Em uma perspectiva animista, cuja teoria explica os contos de fada remanescentes da fé 

em decadência ou de um rito antigo, Coelho (2003) cita o etnólogo Edward Burnett Tylor, autor 
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do Tratado sistemático de Antropologia (1871). Em seus escritos, afirma a autora, ele aproxima 

a ciência da magia, na medida em que seus estudos versam sobre as conexões entre a magia e 

a mitologia comparadas com certos mitos siderais e atmosféricos mais tarde absorvidos pelo 

Cristianismo. As figurações simbólicas nas narrativas fantásticas, conclui o cientista, possuem 

elocução com o povo, mas são esvaziadas do sentido primordial religioso.   

Assim, no que tange ao século XIX, podemos concordar com Paiva (1990) que nosso 

inconsciente estabelece relação entre a identidade do mito e os contos de fada, ou seja, a adoção 

de motivos e elementos simbólicos similares às imagens arquetípicas. Isso é algo natural a todos 

os humanos, assim com as narrativas contadas trazerem um arcabouço comum aos sujeitos. Nos 

contos de fada, podemos concluir, há forte convergência entre dois mundos – o mágico e o real 

–, que se assemelham ao do homem comum (PAIVA, 1990). Para a pesquisadora, o universo 

mágico é um lugar que nunca vimos, mas imaginamos. É nesse habitat que circulam as bruxas, 

as mulheres e os homens sábios e as figuras falantes, como os animais. Há, nesse lugar, milagres 

e transformações. 

Além disso, ao aproximarmos essas historietas das teorias do inconsciente que fazem 

analogia entre as imagens arquetípicas dos contos de fada, concordamos com Bettelheim (2005, 

p.24) ao afirmar que esse tipo de narração pode exercer um aspecto terapêutico nos pacientes 

[ou naquele que ouve a narrativa]. Afinal, neles, há processos externalizados, que são 

expressões representadas pelas figuras da estória e seus incidentes. É a contemplação daquilo 

que a estória apresenta que nos leva a pensar sobre os conflitos internos que cada um vivencia 

em determinado momento da existência (BETTELHEIM, 2005). 

Nos estudos de Paiva (1990) a autora esclarece que raramente os contos se iniciam no 

mundo fantástico, mas sim no dia a dia das pessoas comuns, situados no mundo material e 

limitado que é o mundo de cá. Portanto, torna-se difícil situarmos uma origem do conto, tendo 

em vista as múltiplas hipóteses defendidas por estudiosos mitólogos e psicólogos. Até o 

momento, podemos afirmar, balizados por Bettelheim (2005), Coelho (2003), Paiva (1990), 

dentre outros, que as impressões encontradas acerca da origem desse gênero não excluem nem 

uma e nem outra abordagem. 

Para a psicóloga Marie Louise Von Franz, autora do livro A sombra e o mal nos contos 

de Fadas, os contos de fadas são epopeias (sagas) locais, cujos sentidos e histórias remontam a 

narrativas parapsicológicas invadidas pelo inconsciente coletivo, que transportam a outros 

mundos sob a forma de alucinações em vigília. Como bem demonstra Von Franz (1985), os 

camponeses e os lenhadores vivenciam constantemente as suas simbologias folclóricas quando 

alguma coisa estranha acontece e é cochichada formando um burburinho.  
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Esses trabalhadores das classes mais baixas [palavras da autora supracitada] divertiam 

as mulheres narrando os contos de fada, enquanto elas fiavam. Inclusive, até pouco tempo, 

continua Von Franz (1985), havia narradores profissionais na Suíça que eram contratados para 

repetir as histórias. Segundo o que nos aponta, muitas vezes eram pessoas de pouca inteligência, 

neuróticos e que se misturavam a outros considerados saudáveis e ‘normais’.   Todas essas 

práticas sociais nas quais se envolvem pessoas para contar histórias, podem ser consideradas 

um enriquecimento das representações arquetípicas que já existem e que paulatinamente 

favorecem a emersão desses contos.  

Eliade (2002), ao citar o estudioso V. Propp, folclorista soviético, afirma que há uma 

origem ritualística dos contos populares, que são heranças reminiscentes das atribuições 

totêmicas de iniciação, uma vez que as narrativas (enredos iniciatórios) apresentam lutas contra 

monstros, transposição das barreiras e dos enigmas a serem desvendados. Para o autor, embora 

haja em quase todos os contos o happy end, o seu conteúdo refere-se a algo muito sério, a uma 

espécie de iniciação ou uma passagem que leva ao amadurecimento espiritual, convidando a 

personagem a sair da morte ou da ressurreição simbólicas, desvencilhando-se da ignorância. 

Tomando como exemplo na atualidade o “final feliz”, temos os contos de fada de Leslão 

(2015, 2016) que confirmam a reflexão acima. Joana princesa precisa transpor o arco-íris (ritual 

de passagem da identidade de gênero) para confirmar a existência de sua autoidentificação. É 

por meio de sua crença em algo mágico que a personagem é convidada a transpor os obstáculos. 

Os monstros que subjazem na narrativa, são na verdade corporificados nas pessoas que possuem 

em suas práticas preconceituosas, a exclusão do convívio escolar.  

É possível afirmar que as narrativas contemporâneas nem sempre possuem um final 

feliz. Na obra intitulada Over the Rainbow: Um livro de contos de fadxs, por exemplo, temos 

narrativas clássicas contadas de uma maneira subversivas, que não há o predomínio do happy 

end. Parece-nos que há uma subversão dessa ordem. Não sei dizer até que ponto isso é algo 

recorrente, mas na perspectiva na qual me situo, a de professor da rede básica, compreendo 

novos sentidos nessas narrativas, conquanto concorde que elas sejam ressurreições simbólicas, 

em que as personagens são levadas a amadurecer em suas jornadas (ELIADE, 2002).  

Retomando a ideia sobre os ritos, a iniciação e as manifestações das sociedades 

primitivas, Paiva (1990) concorda com o pensamento da psicoterapeuta analítica Von Franz 

(1985), que afirma que os arquétipos fazem parte da experiência e o ritual não é a base. De 

acordo com a autora, os rituais podem ser imanentes ao inconsciente coletivo na medida em 

que, em sociedades primitivas, os integrantes da tribo compartilhavam os seus sonhos com os 

outros, e isso, em algum momento, lhes dava o dom curativo. Em seguida, esse sonho tornou-
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se, após repetidas vezes, parte do ritual daquela tribo. O inconsciente coletivo é compreendido 

não como uma manifestação individual ligada a experiências pessoais, mas sim universal, 

tratando-se de algo que os indivíduos herdam. É um conjunto de sentimentos e pensamentos 

herdados pela humanidade, bem como um conjunto de imagens, substrato psíquico comum de 

natureza psíquica (JUNG, 2002). 

Os contos de fada são de certa forma, fruto de um inconsciente coletivo, são parte de 

uma natureza psicológica com estruturas dos ritos de iniciação. Queremos dizer, com isso, que 

as tribos possuem os seus ritos de iniciação para a vida adulta, com a relação e a compreensão 

da morte/ressurreição simbólica; já a nossa sociedade, por meio dos contos de fada, prepara a 

criança para o que ela enfrentará na vida em um futuro desconhecido para ela (PAIVA, 1990). 

Assim, os ritos seriam diferentes de parte dos mitos, por possuírem uma estrutura mais material, 

consciente, culturalmente menos específica. Como bem esclarece Paiva (1990), não podemos 

dizer em qual matriz cultural estão situados os inúmeros contos que possuem temáticas 

semelhantes e múltiplas versões em distintos países, mas sabemos que os contos possuem um 

caráter mais universal do que os mitos.   

O que queremos enfatizar com tais afirmativas acima é o caráter universal dessas 

narrativas. Fazem parte de um inconsciente coletivo porque trazem em seus aspectos narrativos 

os comportamentos que fazem parte da vida de quaisquer pessoas, isto é, em qualquer 

civilização ou sociedade, teremos traços universais. Ainda que os contos de fada possam ser 

reformulados, estes trazem, em seus arcabouços míticos, aquilo que é humano, ainda que os 

seres fantásticos e /ou os deuses tenham poderes sobrenaturais. Sendo assim, os contos nos 

transportam para aquilo que somos ou almejamos ser no mundo real, porque é a partir de suas 

personagens, reis, rainhas, princesas e príncipes, que a natureza psíquica (inconsciente coletivo) 

suprapessoal existente em cada indivíduo se manifestará (JUNG, 2002). 

Assim, a afirmação acima leva-nos a entender que os mitos sobrepõem-se aos ritos no 

sentido de um ser universal e o outro não. Se o segundo é algo material, dado em determinada 

cultura, este já se dilui no tempo e no espaço, uma vez que cada lugar atribui um sentido 

diferente ao ritual, culturalmente estabelecido. Podemos compreender, a partir de Pinheiro e 

Couto (2014), que os ritos de passagem são os constantes processos de ir e vir que representam 

o homem e o seu meio social, tornando o rito um fato social, garantindo a organização das 

posições e os domínios sociais. Esses ritos são uma transição determinada pelo mito evocativo 

que, ao longo das cerimônias, dão vida à crença de um grupo social. Esses mitos são lições 

evocadas que têm como intuito ensinar o indivíduo a enfrentar a nova fase da vida. O mito, o 

ritual e o rito fazem parte da existência do indivíduo no grupo e da sua passagem por ele. 
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2.3 Reinos simbólicos da literatura infantojuvenil 

 

A literatura infantil é o meio ideal não só para auxiliá-las [as crianças] a 

desenvolver suas potencialidades naturais, como também para auxiliá-las nas 

várias etapas de amadurecimento que medeiam entre a infância e a idade 

adulta. (COELHO, 2003, p. 43). 

 

A epígrafe acima nos convida a pensar sobre as crianças e os contos de fada e a relação 

com as narrativas míticas que são capazes de fazer com que nos identifiquemos com os deuses 

e os heróis. A partir dessas estórias, o universo adulto se transporta para o mundo mágico, 

produzindo saberes, articulando situações de decisões em diferentes etapas da vida, embora esta 

seja finita no mundo real, mas tão rica de magia no mundo maravilhoso.  

Gilbert Durand (2000), em seu livro A imaginação simbólica, explica que o 

cartesianismo e o positivismo buscaram desvalorizar e ocultar o objeto simbólico, fantasioso e 

imaginativo. O racionalismo, afirma o antropólogo, passa a ser importante para a queda das 

emoções e do simbólico, já que faz uso de métodos universais para explicar o mundo e produzir 

conhecimento. 

De acordo com Paiva (1990, p. 32), esse objeto ausente “passou a ser considerado a 

partir de sua representação ou imagens através de sonhos, mitos, poesia e contos de fada, 

revelados à consciência, reconduzindo-nos a um universo sensível onde se privilegia o 

inconsciente, o sobrenatural, o sagrado e a fantasia”. Para Durand (2000), todo símbolo possui 

três dimensões que o constituem. Ao mesmo tempo em que é cósmico – quando retira toda a 

figuração do sentido que nos rodeia, é onírico – enraíza-se nas lembranças e nos sonhos que, 

podem ser a massa concreta de nossa biografia íntima e também poética – quando o símbolo 

recorre à linguagem. Em seus apontamentos, Paiva (1990) aponta, em relação ao símbolo e a 

suas diversas intepretações, que somos impelidos a organizar o nosso universo por meio das 

categorias. Tanto a psicologia, em suas inúmeras publicações sobre os símbolos, quantos os 

dicionários de símbolos restringem os significantes aos seus significados. 

Para Paiva (1990), o simbólico é o consciente e o inconsciente, ao mesmo tempo em 

que não é racional e nem irracional, podendo ser ambos. É por meio do símbolo que há a 

possibilidade de consciente e inconsciente se aproximarem. Durand (2012) esclarece que o 

símbolo seria a forma de expressão do imaginário e que possui um sem fim de significados. De 

acordo com o autor, é pelos símbolos que os núcleos organizadores se agrupam em 

constelações, coligadas por isomorfismos, ou seja, as polarizações das imagens que são 

desenvolvidas pelo mesmo tema arquetípico. Coelho (2000), a partir dos elementos da 
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psicanálise, afirma que os contos de fada são importantes para o inconsciente da criança. É por 

meio desse ‘maravilhoso’ que ela sai da fase egocêntrica e se movimenta para a fase 

sociocêntrica, quando é impelida a lutar e a resolver seus conflitos, adquirindo independência. 

Para os pesquisadores Maziero e Niderauer (2009), a literatura se traduz em sonhos, 

medos e transformações sociais e em dada época se vivencia suas particularidades. De acordo 

com os seus estudos, até o século XVII a criança não tinha o direito de se manifestar. Era 

compreendida como um ser tímido e vista de modo passivo em relação ao mundo adulto. Para 

os autores, somente a partir das narrativas contemporâneas houve a possibilidade desse 

segmento narrativo ensejar um tom mais realista frente às questões inquietantes dos jovens 

inseridos no mundo atual. 

Coelho (2003) estabelece uma interessante diferenciação entre o conto e o conto de 

fadas ao demonstrar que o primeiro se vincula à literatura, ou nasce por meio dela, enquanto o 

segundo, de aspecto maravilhoso, vincula-se ao espiritual, ao existencial e tem como 

características os aspectos sobrenaturais da vivência. Como bem demonstra essa autora, os 

contos de fada encerram um destino (fatum), cujas superstições e divindades, próprias de um 

culto primitivo e pagão, já sobrevivem a isso.  

Para a pesquisadora, as fadas exercem um fascínio talvez porque se liguem a uma 

virtude e são seres imaginários que possuem atitudes positivas, auxiliando os viventes nas 

soluções de problemas de cunho social e econômico. Por meio desses poderes sobrenaturais, 

esses minúsculos seres podem interferir nas ações humanas. As fadas, no entender de Maziero 

e Niederauer (2009), são figuras que possuem uma face positiva com o feminino, agem sob a 

influência do outro, possuem um poder sobre a vida e contêm o futuro e o provimento de algum 

ser. Para elas, os contos de fada têm uma ligação secreta e primitiva com a imagem feminina.    

Em relação à literatura infantojuvenil, há a presença de personagens mais próximos à 

realidade, trazendo possibilidades maiores de compreensão do mundo. De acordo com 

Zilberman (2003), citado por Maziero e Niederauer (2009), foi a partir do século XVII que 

houve transformações no modo como a criança era recebida na sociedade. Nesse período, a 

centralização do poder em torno de um governo absolutista veio acompanhada do 

enfraquecimento dos latifundiários e da aristocracia. 

Ao refletirmos sobre o contexto de ressurgimento da literatura e da aquisição, por parte 

da criança, de uma importância social, entendemos que é entre os séculos XVII e XIX que os 

escritores voltam o olhar para o público infantil. Respectivamente, Maziero e Niederauer (2009) 

elucidam que foram Charles Perrault e os irmãos Grimm que adaptaram os contos para outros 

tipos de leitores. O universo infantil será evidenciado nos contos de fada, promovendo novas 
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funções sociais até chegar ao que se tem na atualidade. Esse novo escrito passa então a exercer, 

dentro dos aspectos fantásticos, funções mágicas com a presença de seres sobrenaturais, 

extraordinários em seus poderes, ditando ou, quem sabe, controlando a vida das personagens. 

Sob a égide dos escritores mencionados haverá a constante presença de heróis, como fadas, 

duendes e animais encantados, que terão a missão de transformar as vidas conflituosas.  

No século XVII, Cademartori (1986) elucida que houve a adaptação de “Cinderela” e 

“Chapeuzinho Vermelho” pelo autor Charles Perrault. Isso foi possível porque foram coletadas 

lendas da Idade Média que tinham como servos os que integravam a vida doméstica. Embora 

Perrault seja citado como o primeiro a escrever literatura infantil, ele só escrevia contos 

destinados aos adultos. Os irmãos Grimm, por exemplo, adaptaram “João e Maria” e 

“Rapunzel” especificamente para o público infantil. 

No século XVIII, com a separação da vida adulta da criança, tem-se uma nova 

configuração da família e do afeto que subjaz a ideia de que quem cuida são os pais. Nesse 

sentido, as amas de leite deixam de ser peças fundamentais para esses arranjos sociais, uma vez 

que elas já não educam e mantêm a alimentação. Agora se institui a educação formal. É a 

emergência da família burguesa que modifica o status da criança na sociedade e no seio 

doméstico. Como bem afirmam Maziero e Niederauer (2009), as novas práticas sociais se 

estabelecem pelas tentativas de dar o lugar para a criança e a sua mãe – o importante é preservar 

o lar e o lugar do jovem no meio social, já que as suas funções crescem em relação ao mundo 

interno e externo. 

As autoras acima e Zilberman (2003) dialogam ao pensar na criança e no novo gênero 

textual, o conto de fadas, como uma produção que envolve aspectos fantasiosos. Para Zilberman 

(2003), o ato de ler produz conhecimento, visto que a literatura possibilita o desenvolvimento 

do real e do mundo da fantasia. 

Para Regina Zilberman (2003), a literatura infantil está marcada, no século XVIII, por 

novas estruturas da sociedade. Com o advento da família burguesa, há um novo status 

concedido a esse ser que antes era negligenciado no mundo do adulto. A partir dessas práticas, 

aos poucos se estabelece uma reorganização do que é a infância e do que será a escola. Podemos 

dizer, assim, que o gênero infantil tem uma origem determinável cronologicamente, uma vez 

que emerge em função das exigências do seu tempo (MAZIERO; NIEDERAUER, 2009). 

Outra definição pertinente em relação à literatura infantil é a de Aguiar (2001). Para ela, 

esta é uma diferente modalidade de arte que faculta a relação e a compreensão do real 

concedidas ao leitor, pois proporciona a produção de conhecimento e a capacidade de 

desdobramento. Por meio dessas narrativas, os contos de fada passam a compor uma visão sobre 
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o mundo e as pessoas. A vida, nesse sentido, adquire uma complexidade que está envolta pela 

diversidade e pelos conflitos narrados, que levam a personagem a buscar resolver os próprios 

problemas, obtendo o sucesso para a vida humana. 

De acordo com Coelho (2003), a literatura contemporânea tem como uma de suas 

funções estimular o pensamento crítico do leitor, levando-o a refletir sobre o mundo que o cerca 

e transformando o meio. Devido à heterogênea produção literária infantojuvenil há uma 

infinidade de textos, sendo as temáticas capazes de direcionar para o público que se deseja 

atingir. Nesses diferentes contos de fada e outras narrativas, diversas percepções dos 

adolescentes serão colocadas, desde o preconceito aos conflitos familiares, todos com uma 

finalidade pedagógica, com vistas a ensinar a domesticar as ações humanas. 

Outro ponto relevante tratado por Coelho (2003) versa sobre a fabulação nos escritos 

modernos. Para a autora, na medida em que há a modernização desses textos atuais, diferentes 

perspectivas são apresentadas. A nosso ver, essa modalidade pretende, além de agenciar novas 

roupagens para as soluções dos conflitos cotidianos ou a reflexão sobre eles, apropriar-se de 

uma corrente mercadológica. Nos contos, são várias as situações a serem solucionadas, que 

versam sobre as situações relacionadas ao grupo e à coletividade.  

Já nos contos de fada tradicionais, rainhas, reis, fadas, duendes e seres sobrenaturais são 

compreendidos em uma lógica de individualidade (MAZIERO; NIEDERAUER, 2009). Os 

contos tradicionais procuram transmitir uma lição de moral e apresentam um final feliz para os 

seus leitores. Suas temáticas muitas vezes se voltam, afirmam Maziero e Niederauer (2009), 

para o medo, o amor, a insegurança, os problemas econômicos, cujas relações são próprias de 

um mundo adulto e distante da urgência e da problemática dos jovens.  

Nesses contos há um público bastante presente no que tange à forma que se apresenta 

as narrativas. No dizer de Maziero e Niederauer (2009) isso se dá em função de esse gênero não 

se prender ao mundo real (ístico), mas a uma fantasia ou possibilidade de acontecimento. No 

Brasil, Cademartori (1986) afirma que a literatura infantil tem início com Monteiro Lobato, 

com sua obra Sítio do Pica-pau Amarelo, publicada entre 1920 e 1940. Lobato trata, em suas 

narrativas, de aspectos sociais e culturais relevantes, cujos sentidos históricos são bastante ricos 

e conhecidos das crianças do século XX. Maziero e Niederauer (2003) nos mostram o quanto 

Jeca Tatu representa bem a identidade do homem do campo e como a literatura pode refletir 

sobre uma sociedade, transformando-a. Desse modo, Monteiro Lobato se inscreve na literatura 

brasileira com o mesmo reconhecimento que outros tiveram ao adaptar as obras para o público 

infantil nos outros séculos.  
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Maziero e Niederauer (2009) afirmam, em seus escritos, que as histórias tradicionais, 

no que se refere ao público infantojuvenil, não possuem relação com a vida real. Esses reflexos 

partem da premissa de que as personagens são passivas, uma vez que se faz necessário um 

elemento fantástico para a solução do problema: uma fada, um duende etc. Para as autoras, ao 

longo do tempo houve a necessidade de as narrativas adotarem um tom mais realista, cujas 

soluções de problemas sinalizam personagens ativas, protagonistas de suas próprias histórias. 

Discordamos de tais afirmativas por compreender os elementos fantásticos como 

coadjuvantes nas narrativas. Para nós, as personagens transpõem obstáculos que vão além da 

ordem econômica, existencial e afetiva, que também fazem parte do mundo real e mágico 

proposto pelos contos de Fada. Conquanto Maziero e Niederauer (2009) concordem que as 

temáticas apresentadas na contemporaneidade abrangem problemas sociais, como preconceito 

e relações familiares (igualmente parte do mundo real), ainda assim sugerimos que as narrativas 

contemporâneas, sobretudo com aspectos fantásticos, possuem características as quais 

chamamos de híbridas, por entender que as personagens transitam em aspectos e sentidos que 

ora são ativos, ora passivos, mas não sendo um e nem outro, mas ambos.  

Para nós, algumas narrativas possuem as suas bases nos elementos maravilhosos 

(duende, monstros, deuses, reis e rainhas, príncipes e princesas). Como se depreende, a 

sociedade transformou-se, assim como a literatura infantil. Maziero e Niederauer (2009) 

concordam que a criança é levada, na atualidade, a resolver os próprios conflitos nas narrativas. 

Esse novo ser que antigamente estava invisível passa a se constituir o agente que busca a 

resolução dos seus impasses. Isso é possível devido às novas estruturas nos contos de fada, que 

lhe permitem questionar a realidade antes representada por ele.   

Por isso, a narração sempre exerceu um fascínio desde tempos remotos. No dizer de 

Domingues e Niederauer (2005), foi ao “pé do fogo” que os saberes foram produzidos e 

repassados de geração a geração, envoltos em emoções a partir do resgate, nos contos, de 

lendas, mitos e símbolos. Para as autoras, o progresso industrial impôs uma nova ordem, 

fazendo com que os saberes fossem transmitidos por meio da comercialização de livros. De 

acordo com as pesquisadoras, ao analisar os contos tradicionais e os modernos chega-se a uma 

conclusão bastante pertinente: ambos auxiliam a criança a resolver as suas angústias. 

No que diz respeito à responsabilidade sobre a criança, Aguiar (2001) nos mostra que 

ela não se estabelece de maneira neutra. No século XVIII, com a ascensão da classe burguesa, 

há um crescimento econômico que traz uma forte imposição e conquista de poder político. Essa 

classe, embora não seja a única, percebe que a criança é capaz de enfrentar o mundo social. 

Com isso, pode ser educada sob uma pedagogia que a prepare para o mundo do trabalho. É 
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nesse contexto e momento que a criança é fabricada, ensinada a participar do mundo adulto e 

literatura infantil serve, assim, à manutenção da ideologia dessa classe em ascensão, que impõe 

mentalidades.  

Pode-se dizer que a literatura infantil possui diferentes práticas moralizantes e 

pedagógicas de entretenimento e lazer. Em seus estudos, Domingues e Niederauer (2005) 

elucidam que por meio da literatura há toda uma intenção nos textos, sendo a principal delas 

formar uma criança especial, diferenciada dos adultos. Por isso, as narrativas terão um caráter 

moralizante e didático, especialmente a literatura infantil, que se pretende mais pedagógica do 

que propriamente literária. É possível percebermos claramente esses modos de comportar em 

alguns contos de Fada de Hans Christian Andersen, sobretudo, O Patinho feio, Ib e Cristininha 

e Os Sapatos Vermelhos. 

A literatura infantil, após esse período moralizante e didaticamente pedagógico, passa a 

produzir dizeres sobre a nova função: a de entreter, levar o jovem ao lazer, a criança à distração. 

Nesse momento, as narrativas passam a ser ilustradas por múltiplos desenhos coloridos, nas 

quais as figuras, personagens mágicos ou não, por meio das aventuras, elevam a criança para 

além da realidade concreta. 

Os estudos de Bettelheim (2005) e Coelho (2003) asseveram que os esboços da 

psicologia, no século XX, trazem uma nova mentalidade em relação à literatura destinada às 

crianças. Os autores afirmam que, nas narrativas, as personagens levam os seres humanos a 

refletirem através das experiências, no plano real e no imaginário, ajudando-as a resolver os 

problemas, enfrentando-os. Afinal, é no encantamento dos contos de fada que a criança 

descobre a sua identidade, compreendendo o mundo exterior. Entre símbolos e encantamentos, 

as crianças se ligam aos questionamentos eternos que a humanidade enfrenta.  

Para Maziero e Niederauer (2009), o universo infantil está povoado por fantasias e 

sonhos que levam a criança a intimidar-se com mundo real, ainda que esteja insegura em relação 

a ele. Para as pesquisadoras, os contos de fada atuam na mente humana, remontando à sua 

origem e encantando o mundo mágico da criança, que também se identifica com esse universo 

porque é próximo do dela (imaginação). Esses valores transmitidos por eles a ajudam a 

compreender quem ela é nessa realidade que a circunda.  

Os contos de fada são elementos de um povo, característicos de dada época em que se 

produziu saber. Tratam-se, então de algo interessante a se refletir, tendo em vista a fantasia, os 

pensamentos e as imagens. Sobre esse gênero literário, Domingues e Niederauer (2005) 

advogam que são um gênero capaz de auxiliar o pequeno leitor a organizar as suas experiências, 
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resolvendo os conflitos emocionais que parecem inicialmente complexos e difíceis de 

solucionar, mas que, ao longo da narrativa, alcançam a solução e a felicidade reina para sempre.  

Domingues e Niederauer (2005), ao abordar a questão da linguagem no entendimento 

da criança, afirmam que ela possui condições claras de compreender as personagens e os 

conflitos pelos quais ela passa, como discernir a personagem boa ou má, feliz ou triste. Para as 

pesquisadoras, essas emoções despertam o desenvolvimento emocional, uma vez que as 

imagens e ações prendem a atenção.  

Assim, podemos pensar em uma literatura que promove diferentes embates para a vida 

humana. Ao ler os contos de fada não é somente o imaginário que está sendo (re)configurado 

ali, mas múltiplas estruturas cognitivas. Ao ter contato com o universo simbólico dessas 

narrativas, as pessoas acessam diferentes mundos e a criança, então, compreende o real em 

detrimento do universo fantástico. Coelho (2003), Domingues e Niederauer (2005), Maziero e 

Niederauer (2009) entendem que o “Era uma vez” é um forte exemplo desse imaginário 

fantástico, ou que entendemos ser, a fase de iniciação que nos leva ao Portal do imaginário. 

Nessas narrativas, os elementos mágicos e fantasiosos se tornam, nesse mundo em questão, 

importantes para a concentração dos pequenos, que acompanham e vivenciam as estórias das 

personagens. 

Propp (2010) chama-nos a atenção ao propor em sua Morfologia do conto maravilhoso, 

a ideia de que os contos de fada em suas estruturas se reduzam a apenas um tipo. Para ele, as 

narrativas fantásticas apresentam em seus papéis determinadas maneiras que se repetem em 

outras narrativas. Por exemplo: Após a exposição da situação inicial, a personagem se ausenta. 

Na maioria das vezes é marcada por uma violação ou desobediência à uma prescrição.  

As reflexões apontadas por Domingues e Niederauer (2005) nos deixam claro que esse 

tipo de narrativa aproxima-se do universo infantil por trazer à tona, nas histórias, uma situação 

inicial que desencadeia conflitos como um processo de solução e sucesso final. Uma 

exemplificação pertinente dada por elas para essa característica é a morte de um pai ou a perda 

da mãe ou, ainda, o abandono e /ou a busca da identidade para incitar a busca de solução do 

conflito em questão.  

A diferença entre a literatura considerada tradicional e as produzidas na atualidade, 

explicam as pesquisadoras, diz respeito ao fato de na literatura infantil não haver sempre uma 

sequência linear na narrativa, isto é, uma estrutura narrativa. O desenvolvimento não se 

estabelece por meio de um problema e/ou de soluções prontas, mas caminha em direção a 

situações solucionadas de múltiplas maneiras (DOMINGUES; NIEDERAUER, 2005). Talvez 

possamos afirmar que, na contemporaneidade, as narrativas são dispostas à não linearidade, 
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devido ao nosso tempo inacabado, em que as coisas estão em contrariedade e os conflitos não 

são resolvidos por completo. Caso estivéssemos em um tempo marcado por lutas e embates, as 

soluções absolutas seriam incoerentes, uma vez que o humano está atravessado pelas 

contradições. 

As proposições de Domingues e Niederauer (2005) ao chamar o conto de moderno 

tangenciam, que nem sempre é apresentada a linearidade em sua estrutura narrativa. As histórias 

são contadas a partir de flashbacks, transpondo a ordem do tempo. Nessa perspectiva, adotada 

pelas autoras de contos modernos, ainda que estes possam trazer elementos fantasiosos, o “Era 

uma vez” já não é naturalmente disposto no tecer da jornada heroica das personagens. Esse 

‘tempo de algum tempo e lugar’ desaparece, deixando um tempo vago, em que o leitor se vê 

diante de personagens mais próximas do real. 

Apesar disso, ainda que haja um avanço na sociedade, que busca conhecimentos 

pautados no racionalismo, a literatura atual se pauta no realismo, cotidiano marcado e sofrível 

muitas vezes, que fabrica e institui um ser humano complexo e ao mesmo tempo deslocado do 

mundo em que vive. Além disso, o maravilhoso, de acordo com Domingues e Niederauer 

(2005), não faz parte das narrativas contemporâneas. Esse universo permanece latente, mas sem 

o protagonismo obrigatório.  

Para nós, o elemento fantástico aproxima os universos simbólicos da criança e o mundo 

mágico auxilia-nos à compreensão do mundo, transformando-nos e movimentando o universo. 

É por meio desses emaranhados simbólicos que acreditamos que a antropologia do imaginário 

proposta por Gilbert Durand pode nos levar à compreensão de que a racionalidade não explica 

o universo, mas o coloca em sentido menor em meio às imagens que circulam entre e dentro de 

nós, afinal, um mundo pautado pela razão e objetividade não é atraente, pois somos seres de 

linguagens, somos afetos, gestos e sensações.   
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3 A LINHA CONDUTORA – TEORIA DO IMAGINÁRIO  

 

Neste capítulo arrolam-se as contribuições propostas por Durand (2012) em relação à 

teoria do imaginário. Quais foram os seus subsídios e discussões acerca da imagem. Em 

seguida, articulam-se os conceitos tríades desse pensador, a saber: as imagens, os símbolos e os 

mitemas, para nos direcionar às linhas de análises propostas mais adiante. Por fim, enlaçamos 

os fios teóricos para pensar de que forma e até que ponto os mitos podem aparecer nos contos 

de fada.   

 

3.1 Teoria do imaginário, de Gilbert Durand 

 

Desde muito tempo, os seres humanos tentaram explicar as angústias da vida por meio 

de perguntas nem sempre compreensíveis. A partir de suas angústias, o homem tentou explicar 

o mundo, seja por múltiplos símbolos ou imagens, e assim vários mitos foram se estabelecendo.  

Ao nos apoiarmos na concepção durandiana de que os mitos explicam um conjunto de 

esquemas ou um grupo deles, compreendemos que eles engendram as narrativas históricas, as 

concepções religiosas e o sistema filosófico de dada civilização (DURAND, 2012). Por isso, 

entendemos o mito como algo alógico e que não permite a razão, o objetivismo, porque 

qualquer tentativa de colocá-lo nesse viés empobrece sua ampla possibilidade de sentido, afinal, 

ele não é ornamentado de todas as suas lições e nem possui um único modelo de origem 

(DURAND, 1996).  

Assim, tomando o sentido atribuído por Durand (2012) aos mitos, podemos dizer que 

eles são uma forma de o homem eufemizar a sua jornada (realidade existencial) que incorre na 

finitude. É por meio dos mitos que podemos, em determinados tempo e situações históricas, 

explicar o mistério do universo (a origem da vida, a morte, de onde viemos e para onde vamos) 

e as formas negativas de existência humana, visto que os mitos podem ser criados e recriados, 

além de sofrerem atualizações. 

Os estudos do imaginário e a forma como Gilbert Durand trouxe à compreensão da 

imagem e dos mitos evidenciam que os mitos estão localizados em um diacronismo discursivo. 

Nesse sentido, antes de identificá-los é preciso saber que não são puros, são parte do imaginário 

cultural que modela a vida humana que, em determinado tempo e espaço histórico, estão 

envoltos por mitemas concomitantes ou passíveis de mudança e abandono. 



51 

 

Para Durand (1996), em toda época a humanidade terá os seus mitos. Isso se dá porque 

eles modelam a vida humana, explicando-a a partir de um arcabouço cultural no tempo e no 

espaço em que se localizam nessa dinâmica social. O antropólogo advoga que os mitos têm, em 

sua dinâmica, os símbolos e os arquétipos, que se transformam em narrativa por meio de um 

esboço de racionalização. Para ele, esse processo lança mão do discurso que utiliza os símbolos, 

que se constituem também em palavras; nesse discurso, os arquétipos se evidenciam por meio 

das ideias coletivas sobre ele (DURAND, 2012). 

Durand (2012), ao nos apontar o semantismo e o mito, esclarece que os mitos são partes 

narrativas obcecadas pelo estilo da história e pelas estruturas dramáticas que a compõem. 

Continua o autor que o mito legitima uma fé religiosa ou mágica, seja por meio da lenda ou 

pelas formas explicativas, como, por exemplo, o conto popular e as narrativas romanescas. 

Contudo, o conceito de mito é amplo e não se aceita compartimentá-lo por explicações 

racionais.  

De acordo com Durand (2012), para interpretar os mitos é preciso se atentar não somente 

ao encadeamento da narrativa, mas a forma como os símbolos são colocados, porque é nos 

termos simbólicos repetidos que podemos vislumbrar os mitos. É importante levarmos em 

consideração nessas histórias algo a mais que simplesmente as relações sincrônicas e 

diacrônicas, pois o mito não se decodifica, tampouco se traduz, mas se interpretam as suas 

múltiplas semânticas, que formam os símbolos na narrativa e compõem o próprio sentido 

(DURAND, 2012).  

Podemos afirmar que há infinitas possibilidades de se pensar sobre o mito. No sentido 

comum, temos que o mito é uma história que reflete sobre algo que é natural, filosófico e 

histórico. De acordo com o dicionário Michaelis eletrônico, mito é uma narrativa transmitida 

oralmente, uma alegoria que versa sobre seres sobrenaturais, semideuses e heróis que 

representam os fenômenos da natureza, ligados também aos aspectos e fatos históricos sobre a 

condição humana.  Para Coelho (2003), os mitos se relacionam ao sagrado, aos arquétipos, ao 

que é humano; por sua vez, todos esses e os símbolos dizem respeito à esfera da linguagem. 

Essa compreensão acima se aproxima da proposta de Eliade em seus estudos. Para o 

autor o mito, além de ser uma realidade cultural complexa, permite interpretações diversas, em 

que as perspectivas são múltiplas e complementares (ELIADE, 2002). Dessa forma, o mito seria 

um ato narrativo de um tempo fabuloso, que nos mostra a sacralidade de determinada sociedade. 

Queremos dizer com isso que o mito apresenta uma estreita relação com a sacralidade, já que 

desvela, nas obras em que aparece a própria atividade criadora. 
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Assim, entendemos que há diferentes concepções sobre o que é mito que não podem ser 

ignoradas, tendo em vista a sua abrangência de significações. Ao trazermos outras vozes, 

esclarecemos a sua importância, pois a teoria durandiana não é uma teoria fechada, que se 

institui como valor de verdade sobre o objeto que se quer interpretar. Dessa maneira, neste 

trabalho, optamos pelas teias teóricas oferecidas por Durand (2012) sobre o mito, por entender 

que os mitos são um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e esquemas que pode se 

constituir em narrativas, fios do discurso materializados em palavras e ideias. 

Como esclarece Rocha (1996), o mito é uma narrativa, um discurso, uma fala. Pode ser 

também uma maneira de as sociedades demonstrarem as suas contradições, dúvidas e 

inquietações. Por meio do mito também se reflete sobre o cosmos, as situações do ‘estar no 

mundo’ e como as relações sociais se assentam. O mito também é paradoxo, um fenômeno de 

difícil definição, pois há toda uma constelação de significação sobre ele, cujos sentidos 

atribuídos são difusos e pouco nítidos. 

Pensar sobre o mito e as histórias dos contos de fada é muito relevante, uma vez que 

essas narrativas refletem os mitos que cada época (re)produz. Para se chegar aos contos de fada 

foi necessário passar pelas estruturas e narrativas míticas que envolvem esse gênero e, por 

conseguinte, remetem às origens da constituição do sujeito (CREDER, 2009). Assim, temos 

que “o conto de fada, trazido pela tradição oral, repete, por assim dizer, muitos mitos da 

humanidade, dando-lhe pequenas variações estéticas” (CREDER, 2009, p. 15). Na concepção 

trazida pela pesquisadora, o objeto do mito é ligado às representações psíquicas. O mito é algo 

sobre o qual não se tem o controle e a origem de tudo, levando, assim, a constatações 

contraditórias, posto que tudo possa acontecer em relação ao mito.  

Para Eliade (2002), o mito é uma realidade cultural complexa, que pode ser explicada 

por várias perspectivas que se complementam. Uma das definições propostas pelo autor é a de 

que o mito tenta relatar um acontecimento ocorrido no tempo primordial ou o ‘tempo do 

fabuloso do princípio’. Para ele (1989), ocupa-se de um fenômeno religioso e por isso é tratado 

como algo sagrado, pois é uma tentativa de o homem retornar ao objeto da criação. Ademais, é 

uma história sagrada, um relato, cujo início teve lugar em um acontecimento primordial. 

Portanto, trata-se de um relato, 

 

o tempo fabuloso dos “começos”. Noutros termos, o mito conta como, graças 

aos feitos dos seres sobrenaturais, uma realidade passa a existir, quer seja a 

realidade total, o cosmos, quer apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie 

vegetal, um comportamento humano, uma instituição. (ELIADE, 1989, p. 12).  
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É nesse sentido que podemos compreender que o mito é uma narrativa significativa, 

pois conta os feitos dos entes sobrenaturais e a manifestação de seus poderes sagrados, que se 

tornam exemplos de todas as atividades humanas (ELIADE, 2002). No dizer de Sylvestre 

(2008), o mito é tido como algo verdadeiro, já que quem acredita nele o toma como algo 

sagrado, inquestionável. De acordo com Eliade (1989), o mito se refere a realidades subjetivas 

e é algo que não pode existir realmente (ELIADE, 2002), mas que gera de certa forma a conduta 

humana, apontando modelos, dando significação e valor à existência. Para ele, o mito 

cosmogônico é um exemplo disso, pois não é preciso provar nada em relação à existência do 

mundo, uma vez que ele existe e está aí. Dito de outro modo, o mito cosmogônico não é ciência 

e nem argumentação. Há, nesse mito, a narrativa sobre uma criação (PAIVA, 1990).  

Assim,  

 

a origem dos mitos perde-se no princípio dos tempos. São narrativas tão 

antigas quanto o próprio homem e nos falam de deuses, duendes, heróis 

fabulosos ou de situações em que o sobrenatural domina. Os mitos estão 

sempre ligados a fenômenos inaugurais: a criação do mundo e do homem, a 

gênese de deuses, a explicação mágica das forças da natureza. (COELHO, 

2003, p. 3). 

 

Ao compararmos Eliade (2002) e Coelho (2003) podemos perceber proximidades em 

relação ao mito. Para o primeiro, mito não é somente algo que podemos atribuir ao que se 

chamava de uma ‘história verdadeira’ há meio século. Ainda que acreditassem os eruditos 

ocidentais que o mito era uma ficção, uma fábula atribuída a sentidos da existência exemplar, 

esse emprego na linguagem era um tanto equívoco, pois o mito faz parte de uma realidade 

cultural complexa que possibilita múltiplas perspectivas que podem se complementar 

(ELIADE, 2002). Assim, podemos depreender que o mito também se constitui na e pela 

linguagem, já que em suas narrativas, diferentes sentidos são construídos e reiterados sobre ele.  

Mircea Eliade (2002) se aproxima de Nelly Coelho (2003), pois o sentido do mito é 

também parte de algo primordial. De acordo com Eliade (idem), o mito é uma história sagrada 

que narra um acontecimento, cujos seres sobrenaturais se inscrevem numa realidade que passa 

a existir, na medida em que se institui no saber produzido aquilo que vem a ser ou ocorreu. 

Podemos afirmar que os mesmos aspectos que Coelho (2003) advoga para o mito, de que este 

se liga a fenômenos inaugurais e muitas vezes se inter-relacionam ao que a autora chama de 

pensamento mítico, que se institui como um dos primeiros modos de o homem entender/atribuir 

um sentido a um Princípio Superior Absoluto, Eliade (2002) esclarece e o aprova. Dito de outra 

forma, o pensamento religioso foi um ponto importante para um pensamento mágico (criador 
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de mitos) sobre as coisas, ou seja, aquilo que a ciência não respondeu, a fé tenta dar conta para 

explicar as coisas (COELHO, 2003).  

Abeirando-nos dos autores supracitados, entendemos que ambos mostram uma 

compreensão bastante enriquecedora, que recai na ideia de que o sobrenatural adquire o mesmo 

lugar do que é considerado como verdadeiro. Exemplificando melhor, quando o homem buscou 

sentido para explicar a vida por meio dos fenômenos da natureza e convergência aos atributos 

sobrenaturais dos deuses, o próprio homem estabeleceu relações daquilo que é comum a todo 

ser – a própria existência: a vida, a morte, os efeitos da natureza, as angústias e a busca de 

compreensão sobre o porquê de tudo e das coisas. Desse modo, o mito cosmogônico só tem 

sentido porque o próprio mundo existe para prová-lo. O mito da morte, a mesma coisa, pois 

todo ser vivente possui o caráter de finitude na Terra, isto é, a mortalidade como certeza. 

Campos (2010), em sua perspectiva, aponta outra discussão acerca do mito. Em suas 

proposições, o mito pode ser uma experiência narrativa de alguém que viveu algo e que contou 

sobre esse algo à sua maneira. É histórico, dinâmico e sofre transformações pela cultura em que 

se insere ou é inserido. É uma linguagem de memória que demonstra estreita ligação com a 

imaginação e, por isso, o mito influencia um dado modelo de comunidade que existe por meio 

dos valores que a ela foram atribuídos (CAMPOS, 2010).  

O pensamento de Campbell (1990) aproxima-se do que Coelho (2003) já vem afirmando 

em relação ao pensamento religioso e ao mito. Para o autor, os mitos são a prova viva de como 

o homem criou o pensamento religioso, cujos temas deram sustentação à existência humana. 

Compreendê-los faz-se importante, pois é por meio dos mitos que podemos analisar 

intimamente como as pessoas viveram e sentiram determinados aspectos de suas vidas, já que 

são modelos de procedimentos sociais e estão materializados em imagens (CAMPOS, 2010). 

Os mitos são a nossa busca pela verdade e o sentido de nossa própria história por meio 

dos tempos (CAMPBELL, 1990). É por meio deles que é possível recontar a nossa história, 

ajudando-nos a compreender nossas emoções em diferentes estágios cíclicos da vida humana, 

tais como a vida e a morte (CAMPOS, 2010). Por isso, precisamos o tempo todo de 

ressignificação, de contar o eterno, o misterioso e aquilo que somos, buscando o sentido da vida 

e da experiência para que tenhamos a sensação de que estamos vivos (CAMPBELL, 1990). 

O mito, afirma Coelho (2003), vem do grego mythus – que significa fábula, narrativas 

dos primórdios com sentidos alegóricos. As explicações são dadas de maneira intuitiva e 

religiosa, narrando em forma poética, mágica, os feitos da vida humana frente à Natureza, à 

Divindade e ao próprio homem. Para a autora, cada povo que sobreviveu ou que pertenceu à 
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Antiguidade traz em seus mitos, de certa maneira, a religião ancestral, o começo do mundo e a 

criação do universo. 

Podemos relacionar ao que foi mencionado anteriormente, o mito da morte como uma 

forma de os mitos explicarem as circunstâncias da vida. Todo homem, por si só, possui a 

mortalidade e a finitude como etapas de sua existência. Eliade (2002) afirma que a mortalidade 

do homem só foi possível porque os eventos míticos assim o fizeram. Para ele, caso não fossem 

esses acontecimentos, certamente a morte não existiria. Ainda de acordo com o autor, os mitos 

não narram apenas a origem do mundo, como a criação do homem, da natureza e das plantas. 

Em suas reflexões, mostra-nos o poder do mito na sociedade, na medida em que o homem é um 

ser sexuado, político, cultural, cuja morte é certa (finitude), e que precisa trabalhar para se 

sustentar. Tudo isso só foi possível, graças aos entes sobrenaturais, que desenvolveram uma 

“atitude criadora do princípio”. É a explicação mítica que conduz o homem à aceitação de seu 

limitado fôlego para a existência.   

Ao aproximarmos os gêneros discursivos contos de fada e o mito, por exemplo, 

compreendemos ainda que há uma sintonia com o fantástico, o sobrenatural que é tangenciado 

pelo principio da existência de heróis fabulosos, em cujas situações o sobrenatural exerce a 

dominação (COELHO, 2003). A própria narrativa se constitui em nos deslocar do espaço real 

para um lugar que a magia se estabelece. 

Em seus estudos, Paiva (1990) demonstra, em relação ao conto e ao mito, que ambos 

estão em perfeita sintonia. Para a autora, a linguagem e as imagens fazem parte de um universo 

simbólico que dá margem a várias interpretações, sentidos e significados. Sobre isso, ela nos 

diz que o sentido de universo simbólico subjaz na ideia de que todas as histórias estão 

permeadas por símbolos, mistérios oníricos e arquetípicos, muitas vezes presentes no 

inconsciente durante as sessões de terapias de cunho analítico. 

Jung (1997), por exemplo, afirma que os arquétipos são imagens inconscientes que 

podem muitas vezes advir da mitologia e do folclore dos diversos povos antigos. Segundo as 

suas proposições, o homem compreendido em suas acepções coletivas subjaz na representação 

e não possui uma aparência limitante. Essa proposta junguiana nos permite afirmar com o autor 

que a nossa compreensão muitas vezes está fora do nosso alcance, por isso, precisamos recorrer 

aos símbolos para dar sentido ao mundo, representando-o conceitualmente, já que não podemos 

integralmente propor uma definição ou concepção. 

Jung (1997) continua a nos provocar, ao afirmar que é devido a nossa limitação 

conceitual que precisamos recorrer aos símbolos, e que a religião se apropria deles de uma 

maneira muito contundente, organizando sentidos por imagens. Seguindo as suas ideias, 
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embora o homem faça as relações por meio dos símbolos na forma consciente, essa não é a 

única forma, pois o homem produz símbolos em seus movimentos inconscientes, que se dão 

por meio dos sonhos.   

Gilbert Durand (2012) nos mostra, em seus estudos, por meio da antropologia do 

imaginário, o que é a imagem e o quanto a sua negligência, postulada por outras vertentes 

teóricas, foi capaz de deixar o homem à mercê de um plano cartesiano de ciência. As suas 

proposições possibilitaram que os estudos do imaginário avançassem, pois as suas reflexões 

sobre os processos simbólicos em geral e a imaginação do homem e a sua relação com o mundo, 

bem como as experiências que o constituem, tem muito a ver com a forma que diferentes 

indivíduos interagem. 

Os seus estudos na área de Antropologia fizeram com que Durand encontrasse um 

fundamento científico apropriado, capaz de transpor o estruturalismo que explicava o mundo 

somente a partir do viés da racionalização das coisas. O avanço desse ‘cientista das imagens’ 

está no cerne da questão que propõe, em seu trajeto antropológico, o conjunto homologado do 

psíquico, biológico, pulsional, cósmico e social. 

Ao nos aproximarmos de Durand (2012) acerca dos estudos sobre as imagens, 

compreendemos que haja a possibilidade de nos apropriarmos de seu campo teórico para pensar 

os contos de fada. Como foi mencionado anteriormente, temos em Propp (2010) a morfologia 

dos contos maravilhosos, ou seja, uma forma estrutural para se homologar esse gênero 

narrativo. Com os estudos durandianos, é possível refletir, por exemplo, de que forma essas 

imagens carregam símbolos que, por sua vez, nos levam aos mitos. 

Durand (2012), em sua definição de trajeto antropológico, afirma que o ser humano vive 

uma incessante troca de nível do imaginário e de suas pulsões subjetivas assimiladoras, cujas 

intimações objetivas emanam do meio cósmico. Para ele, essas trocas permitem que haja 

sentidos e intepretações sobre a angústia da morte e a passagem do tempo, elementos que toda 

civilização experimenta em determinado tempo e espaço histórico. 

Ao nos achegarmos ao gênero fantástico conto de fadas, as personagens nos direcionam 

aos mitos, demonstrando que esses podem ser (re) atualizados. A proposta deixada por Durand 

(2012) sobre a sua teoria nos sustenta, ao enveredarmos pesquisar as narrativas atuais, pois o 

próprio gênero, contos de fada, faz parte de um arcabouço linguístico que se situa em 

determinada historicidade. Queremos dizer com isso que os contos são construídos na e pela 

linguagem e, por conseguinte, carregam discursos, fabricando identidades, determinando 

padrões de comportamentos para o cidadão.   
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É possível afirmar que Gilbert Durand estruturou, em suas pesquisas, a teoria do 

imaginário, tomando como ponto de partida uma estruturação dos símbolos e o diálogo com 

diversas teorias importantes tanto para marcar novas compreensões quanto para instituir novas 

retomadas. A própria classificação isotópica das imagens, o imaginário que advém de um 

sujeito complexo, nos demonstra que não nascem por meio de imagens livres, mas permeadas 

por um mundo cheio de representações. Os contos de fada, nesse sentido, nos evidenciam 

múltiplas imagens, que servem para chegar aos mitos, pois em todo o percurso das personagens 

e dos seres fantásticos, encontraremos subsídios para materializar o pensamento durandiano, 

seja por meio dos símbolos presentes nos regimes diurno e noturno (que será apresentado em 

seguida) ou nos apascentamentos entre os reis e os seus heróis, carregados de ambivalência. 

Assim, Durand (2012) demonstra o quanto podemos compreender o homem, a imagem, os 

símbolos e como todos esses elementos podem nos movimentar no mundo social. 

Durand (2012), em seu livro As estruturas antropológicas do imaginário, explica como 

a imagem vem sofrendo, ao longo do tempo, uma demonização. Segundo o pensamento 

ocidental, a filosofia francesa em especial foi capital para que houvesse essa desvalorização, 

visto que, ontologicamente, a imagem tinha a sua depreciação e psicologicamente a função da 

imaginação, cuja concepção deixa a entender que essa era a fonte de todas as falsidades e erros. 

De acordo com as suas críticas, desde Sartre já se vive uma ideia de que a imagem seja 

um duplicado minésico da percepção, algo desvalorizado, uma quase observação (DURAND, 

2011). Essa concepção sartreana já advém dos clássicos, que compreendem que a imagem seria 

uma cópia para a imitação das coisas objetivas. Durand (2012) esclarece que a desvalorização 

do imaginário ocorre com o surgimento do associacionismo (teoria que concebe a redução da 

imaginação e a imagem a algo como pureza de ideia), mas que o filósofo Bergson logo tenta 

retirar a imagem da subalternidade, entendendo a imaginação como um ato de memória, um 

contador da existência abandonado em sonho para voltar a emergir em vigília (à percepção da 

vida). Assim, podemos dizer que a construção bergsoniana sobre a imagem recai na ideia de 

uma imagem da recordação (criticada mais adiante por Sartre ao estruturar seu método 

fenomenológico). 

Ao relacionarmos o nosso objeto de estudo com os emaranhados discursivos 

materializados entre os pensadores, depreendemos o quanto seria impossível deixar a imagem 

em segundo plano, rejeitando-a, pois a própria linguagem é primeiramente imagem (JUNG, 

2002).  Deixar a imagem em segundo plano seria paradoxo, já que os próprios elementos da 

narrativa dos contos de fada nos direcionam a uma materialidade que se desemboca nos signos 

e significantes. Posto isso, podemos dizer que os contos de fada são imagens que antes de tudo, 
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circulam no imaginário coletivo. É por meio dessas narrativas que podemos problematizar de 

que forma os nossos ancestrais se relacionavam com a sacralidade e sobrenaturalidade. Essas 

estórias podem nos direcionar para os mitos (já) existentes, na medida em que as práticas de 

oralidade vivenciadas entre as conversas nas rodas de fogueira podem apontar o que somos.   

Seguindo as reflexões apontadas por Durand (2012), vimos que Bergson dá passos 

decisivos ao trazer novas dimensões acerca do associacionismo e da consciência. Ainda que 

haja uma lacuna, tendo em vista que ele não se liberta da psicologia clássica, os rastros 

durandianos nos direcionam a enxergar que a imaginação, para Bergson, remete à memória, 

como se fosse um contador de existência que funciona, em parte, quando o sujeito está em 

sonho e se regulariza pela perceptividade dada à vida, que ocorre fora do sonho. A crítica feita 

por Sartre em relação a essa imagem-recordação está no fato de se coisificá-la quando ela, na 

verdade, aliena a função principal, que é conhecer mais do que ser, ou seja, linguagem.  

Indo na contramão de coisificar a imagem, elucida-nos Durand (2012) que Sartre 

preconiza o método fenomenológico por compreender a imagem como consciência antes de 

tudo transcendente. Como bem se verifica, outra característica defendida pelo filósofo francês 

é a de a imagem diferenciar a imaginação das outras formas de consciência, pois o objeto é 

imaginado e dado imediatamente e situa um saber perceptivo que se produz lentamente a partir 

de aproximações sucessivas. 

Como bem confirma Durand (2012), há um avanço nas proposições sartrianas no que 

tange à imagem e aos psicólogos clássicos, contudo, o mesmo não ocorre em relação ao 

abandono do método fenomenológico, uma vez que ele compreende a imagem como uma 

“sombra do objeto”, um nada que se torna um “objeto fantasma”. Para o psicólogo clássico, de 

acordo com Gilbert Durand, toda a imaginação transforma-se em nada, ainda que Sartre 

contribua, porquanto tentou descrever o funcionamento da imaginação e distingui-la do 

comportamento perceptivo.  

Gilbert Durand atenta para uma crítica às teorias intelectualistas. Segundo ele, há um 

equívoco em conceber a imagem somente do ponto de vista empirista, separando-a do 

pensamento lógico. Para o antropólogo, a Escola Würzburg postula que há um pensamento sem 

imagens, acreditando que elas sejam um duplicado remanescente da sensação, não 

influenciando e tampouco contribuindo para o sentido abstrato das coisas. 

Desse modo, Gilbert Durand propõe, ao problematizar a imaginação, que ela possui 

sentidos figurados que não podem ser desprezados. Para o autor, a limitação da escolha do signo 

como algo arbitrário não avança em relação ao imaginário e à imagem, pois, por mais degradada 

que possa ser, a imagem precisa ser buscada fora da significação imaginária, porque o sentido 
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figurado é o único significativo. Como nos aponta Durand (2000), a imagem é um processo de 

simbolização que perpassa a noção de um fenômeno da consciência, que não pode ser um 

símbolo de homogeneidade organizado em significante e significado. A imagem é algo além, 

porque é princípio organizador de toda a criatividade humana. Por ser dinâmica e incompleta é 

que se torna imprecisa, imperfeita, sobreposta semanticamente, já que o símbolo é totalmente 

estruturado e impregnado pela força de seu simbolismo, ao contrário do signo, que é arbitrário 

(PITTA, 2005b). 

Assim, ainda que haja algumas contradições no que se refere à imagem-imaginação, as 

notas durandianas esclarecem que alguns psicólogos – tais como Jung – conseguiram ver todo 

o pensamento repousado em imagens. Nesse sentido, esses estudos avançaram na compreensão 

e na ruptura daquilo que até então se pensava saber que eram as imagens. Afinal, a imaginação 

pode estar ligada estreitamente à língua e é pelas funções sociais que cada matriz sociológica 

se ajusta. Dessa forma, entendemos linguagem como prática que envolve o sujeito e que o leva 

para significar as relações humanas, construindo signos e significados, moldando realidades 

(FERNANDES, 2014), pois somos tudo aquilo que a linguagem nos permite ser e acreditar. 

Podemos dizer que o signo sozinho não dá conta de responder, ele precisa do contexto para 

ganhar significante. Por isso, ele pode significar muitos significados, já que o significado é o 

conceito e o significante o meio pelo qual se manifesta o signo, os gestos, o som, a escrita etc. 

Sendo assim, o signo pode ser aquilo que primeiramente por meio da linguagem aceitamos algo 

do outro como familiar, natural ou o categorizamos como estranho, abjeto e anormal (COSTA, 

1992). Daí a importância em não deixarmos de compreender que o signo e as relações que 

fazemos do mito em determinado tempo e espaço também possuir uma condição emocional de 

querer e acreditar, porque é linguagem. 

Segundo Durand (2011), nosso modelo de ciência tem favorecido um pensamento 

iconoclasta que já advém desde o pensamento socrático. Ele elucida que foi a partir das 

civilizações que têm como modelo o batismo cristão que houve uma tentativa de destruir as 

imagens ou, pelo menos, de colocá-las como algo suspeito, desfavorecendo a criação de 

qualquer representação (eidôlon). Ao nos explicar sobre a racionalidade do pensamento do 

Ocidente, o autor esclarece que ela é pautada pelo método da única verdade e a lógica binária, 

que propõe existir somente dois valores: o verdadeiro e falso.  

Dessa maneira, como Durand (2011), entendemos que vivemos um paradoxo: ao mesmo 

tempo em que a nossa civilização se apropria de técnicas de industrialização, da ciência e dos 

meios de comunicação de imagens, se vive uma iconoclastia endêmica, já que somos herança 

de um pensamento construído pelo monoteísmo da Bíblia. De fato, não podemos esquecer que 
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as próprias narrativas religiosas são também contos que carregam arquétipos. Assim, podemos 

entender que tanto a proibição das imagens, ditada por Moisés, quanto o método de verdade 

socrático, que dita o binarismo verdadeiro versus falso, são momentos importantes que se unem 

à iconoclastia religiosa, uma vez que é a partir desses emaranhados que se instituirá uma busca 

da verdade, afinal de contas, talvez nunca em tão pouco tempo, as pessoas repetiram tanto o 

“conhecereis a verdade e ela vos libertará”. 

Durand (2011) afirma, ainda, que há outro momento da iconoclastia crucial para a forma 

com que a sociedade entende as imagens e as suas relações com ela, conhecido como escolástica 

medieval. Com o desaparecimento das obras de Aristóteles, houve traduções de seus escritos 

advindos de filósofos e teólogos cristãos que fundamentaram o pensamento que a sociedade 

tinha sobre os conceitos de verdade (racionalismo aristotélico) e verdades da fé. Nesse sentido, 

há toda uma convergência sobre a escolástica, que se tornou a filosofia oficial da igreja e, por 

conseguinte, a pedagogização daquilo que se produzirá na ciência e na educação (universidades 

dos séculos XIII e XIV).  

Durand (2011) nos ensina que em nossa civilização houve três momentos de ruptura e 

iconoclastia acerca da imagem (os dois primeiros já arrolados). O terceiro momento se 

evidencia pelo pensamento de Galileu e René Descartes, que nunca contradisseram os 

predecessores. Isso quer dizer que o método científico postulado pelos físicos ainda tem como 

resquício a razão como caminho, legitimação e acesso para a verdade. Por fim, é no século 

XVII que se exclui da ciência tudo aquilo que remete ao imaginário. 

Vive-se, nesse século, o exclusivismo do pensamento cujo mote é a ideia de que só se 

chega à verdade por meio da razão. A ciência, afirma Durand (2011), se baseia somente em um 

método, após a publicação de Discurso, de Descartes. É por meio desse método de investigação 

da ciência que todo o pensamento será pautado, visto que importa a ciência da persuasão 

proposta por pregadores, poetas e pintores – é o cartesianismo adentrando os portões do fazer 

científico. 

Temos, nesse contexto, toda uma lógica que mais adiante se configura em um 

positivismo (proposto por Augusto Comte) que se situa em duas vertentes importantes para 

deixar o imaginário à margem: o cientificismo e o historicismo. Para Durand (2011), é por meio 

do pensamento dos empiristas e dos fundamentalistas da iconoclastia do racionalismo clássico 

que haverá toda uma tentativa de anulação do pensamento simbólico e do raciocínio pela 

semelhança. É o assassinato da metáfora (imagem) frente à razão e à ordem de doutrinas que 

só reconhecem a verdade por meio dos métodos científicos e das causas reais materializadas 

por eventos científicos. 
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Assim, há, em relação ao positivismo, uma caça às bruxas das imagens, pois quaisquer 

unidades que as lembrem, desde um poeta, com os seus devaneios, aos doentes mentais, aos 

místicos e às suas visões e obras de arte, não terão sólido terreno para a ciência que emerge 

racional, objetiva e irmã de uma academia do saber verdadeiro. 

O contexto que marca o cientificismo, o positivismo, tem como junção a explosão da 

imagem, seja na fotografia preto e branco ou em cores, ou na emersão do vídeo, que serão as 

primeiras noções e conquistas químicas que marcam esse novo modelo de sociedade 

iconoclástica técnico-científica. De acordo com Durand (2011), é esse padrão que construirá 

uma prática positivista, que dita comportamentos, movimenta as imagens e influencia a 

indústria cinematográfica. Assim, há uma traição da ciência positivista por aquilo que ela 

mesma construiu/descobriu, já que, na medida em que temos as conquistas dessa ciência (vídeo, 

fotografia, filme), percebemos que essas linguagens fazem parte de todo o arcabouço mítico da 

humanidade e representa diferentes níveis, os universos simbólicos, evidentes em múltiplos 

lugares, desde as escolhas econômicas e tipológicas de cada adolescente ou pessoa a escolhas 

publicitárias (os valores ideológicos embutidos em uma propaganda, por exemplo).  

Durand (2011), antes de instituir a sua estrutura do imaginário, baseia-se nos estudos 

que respingam nas primeiras décadas do século XIX, nos trabalhos da Psicofisiologia propostos 

pela teoria de Pavlov e que, depois, Betcherev corporifica na Reflexologia da Escola de 

Leningrado. Segundo esses estudos, os seres humanos possuem uma relação muito próxima aos 

animais e as suas posturas são representadas pelos estudos anatomofisiológicos e escatológicos, 

que direcionam três posturas diretivas que o homem tem em comum com os recém-nascidos e 

os animais, os reflexos ou dominantes reflexas, a saber: posição (postural), nutrição (digestiva) 

e copulativa (estudada nos animais). 

Para Durand (2011), os estudos da Reflexologia têm muito a contribuir com a relação 

do homem e do meio ambiente. Segundo as concepções postuladas por essa vertente, há reflexos 

que inibem ou retardam o outro ou, como afirma o autor, exercem certa dominância entre uma 

ou outra, dependendo das respostas cerebrais que se originam em diferentes estímulos, levando-

nos ao entendimento de que essas dominantes reflexas coordenam certa dominância. Segundo 

o que nos apresenta Durand (2011) é na manifestação da reflexologia que podemos perceber 

quais são os mecanismos da experiência de vida da criança, os traumatismos fisiológicos, quer 

estejam em situações de adaptações positiva e/ou negativa, quer façam parte das várias formas 

do arcabouço pulsional e social da criança. 

Assim, podemos afirmar que as duas primeiras dominantes reflexas foram estudadas 

tomando como ponto de partida os recém-nascidos, enquanto a terceira considera o animal 
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adulto, sobretudo as rãs machos. O gesto postural, como esclarece Durand (2011), pode ser 

associado à postura do homem ereto, isto é, à exigência que o ser humano tem de se verticalizar 

e horizontalizar (reflexo voluntário para levantar). Igualmente, qualquer perturbação da postura, 

como um empurrão brutal, por exemplo, leva o homem à queda. Na dominante digestiva, cuja 

orientação está na cabeça, tem-se a sucção labial ou tudo que remete ao ato de nutrição. Por 

fim, o gesto copulativo refere-se a uma pulsão sexual, que propicia uma perfeita relação 

psicofisiológica inata entre o animal e o homem. 

A partir das contribuições da Escola de Leningrado e de outros teóricos como Piaget, 

Delmas e Boll, Max e Jacobson, Gilbert Durand converge a sua teoria às dominantes reflexas, 

chegando à conclusão de que o homem possui uma estreita simultaneidade com as 

representações simbólicas, os gestos do corpo e os aspectos sensoriais que se localizam nos 

centros nervosos (categorias de imagens). A partir desse entendimento, podemos dizer que 

Durand (2012) procura usar o método da convergência para mostrar as várias constelações de 

imagens que se estruturam em certos isomorfismos e símbolos convergentes, que possuem 

relações com os quatro ou cinco elementos.  

A primeira dominante postural, por exemplo, está associada à ascensão e à 

verticalização e exige as matérias luminosas, visuais e as técnicas da separação (DURAND, 

2012). Apresenta como símbolos a potência e o heroísmo, a figura paternal, a busca pela luz, o 

sol, a purificação e a elevação. Esse primeiro gesto nos evoca os símbolos: (1) ascensoriais, tais 

como a flecha, o cetro, as armas, os gládios, as asas, anjos etc.; (2) espetaculares, a saber, o 

símbolo solar, a luz, o fogo, o céu e o ouro; e (3) diaréticos: herói lutador e a espada.  

A segunda, como mencionado anteriormente, liga-se à descida digestiva e tem como 

ideia a profundidade, pertencendo ao Regime Noturno místico (adjetivo que remete à vontade 

de união e gosto pela intimidade secreta). Durand (2012) mostra que os símbolos que mais 

remetem a esse gesto da descida são: a água, a terra cavernosa, os cofres, as taças e os devaneios 

da bebida. A casa, as embarcações, os utensílios ou quaisquer objetos que tragam a imagem do 

abrigo e do aconchego também fazem parte dessa dominante.  

Nesse regime há uma inversão e eufemização da morte e da passagem do tempo que nos 

aproxima da finitude. Durand (2012) aponta que o ‘gesto da descida’ tem muito a ver com a 

lentidão. Para ele, é nesse processo lento do calor que se encontra a viscosidade, a qualidade 

térmica que se liga a uma afetividade que nos apetece. Assim, essa viscosidade pode ser de 

quaisquer ordens: social, afetiva, perceptiva e representativa. Podemos aludir, por exemplo, à 

imagem do caldo quente, que nutre e desce lentamente devido a sua viscidez ou às obras de 

Van Gogh, que pintou em suas telas a viscosidade, ligada ao mundo plástico e pictural.  
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Portanto, na descida digestiva, podemos conceber os símbolos da intimidade, que, por 

seu caráter de eufemização, fazem da descida ao túmulo um lugar de aconchego (DURAND, 

2012). Nesse sentido, o jazigo se transforma em berço, que, por conseguinte, é morada da vida 

além-túmulo. Na concepção apresentada pelo antropólogo do imaginário, a imaginação noturna 

é naturalmente levada da quietude à descida da intimidade, cuja dramatização da vida se volta 

muitas vezes à ciclicidade. 

A terceira e última dominante reflexa (estrutura sintética regime noturno) tem a ver com 

as técnicas e com os gestos rítmicos. É por meio desse gesto que a sexualidade se aproxima do 

que é sazonal, cíclico. Está associada à dimensão afetiva, ao infinito da repetição e reintegração. 

Tudo que remete ao ciclo, à técnica de transporte (a roda), à roda de fiar, aos tecidos (técnicas 

têxteis), às técnicas de escavação e ao fogo são símbolos da sintética copulativa. 

A essas estruturas (ascensoriais, espetaculares e diaréticos) Durand (2012) chamou de 

regime diurno, cujo conjunto de símbolos é configurado por estruturas esquizomorfas (ou 

heroicas). Pode ser considerado o regime da antítese, que tenta vencer a morte e o devir 

temporal, quer seja por heróis violentos (que caracterizam esse regime) quer seja por atitudes 

belicosas. Podemos dizer que esse regime é caracterizado pelo sentido do homem em luta contra 

Cronos, o deus do tempo (mortal, diferente do deus Kairós, que é o tempo oportuno), que mata 

impiedosamente. O regime no qual se mencionam esses símbolos luta contra as trevas e a queda 

e divide o universo em opostos: alto/baixo, bonito/feio, claro/escuro. É o regime da separação, 

cujo pensamento se pauta contra o semantismo da animalidade e da queda (DURAND, 2012).  

Durand (2012) propõe que o homem está sempre ligado a uma angústia que move a sua 

vida e esses dois regimes geram a existência. É o que ele chama de motivações simbólicas, que, 

em 1959, intitula de regime diurno e regime noturno (DURAND, 2011). O regime diurno, 

ligado ao enfrentamento, tem como símbolo a espada, o cetro, e a luta move o sujeito a vencer. 

Esses símbolos se relacionam, geralmente, ao poder. Por sua vez, no regime noturno, 

subdividido em místico e sintético, tem-se a taça como arquétipo. No caso de haver ciclicidade 

em relação ao tempo e à angústia da vida (morte com um novo começo) podemos ter, nesse 

regime, as árvores e as rodas como símbolos recorrentes.  

Gilbert Durand (2012), ao trazer os regimes citados, divide o diurno em dois momentos. 

O livro primeiro – (1) as faces do tempo e (2) o cetro e o gládio – relaciona-se aos símbolos 

teriomórficos, nictomórficos e catamórficos; o segundo trata dos símbolos ascensionais, 

espetaculares e diaréticos. No livro segundo, o regime noturno da imagem subdivide-se em duas 

partes: (1) a descida e a taça, caracterizado pelos símbolos da inversão, da intimidade e das 

estruturas místicas do imaginário; (2) do denário do pau, que apresenta os símbolos cíclicos, do 
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esquema rítmico ao mito progresso, as estruturas sintéticas do imaginário e os estilos da história, 

mitos e semantismo. No terceiro livro, o antropólogo problematiza os elementos para uma 

fantástica transcendental, que se divide na universalidade dos arquétipos, no espaço e na forma 

a priori da fantástica e, por fim, no esquematismo transcendental do eufemismo. 

Durand (2012) traz à tona a noção do que ele chama de schème ou, usando o termo 

aportuguesado, esquema. Ao tomar como sentido o termo genérico em Sartre, Burloud e 

Revault, Gilbert Durand estabelece que o esquema é uma generalização dinâmica e afetiva da 

imagem. Para ele, o schème seria o responsável pela conexão entre os gestos inconscientes da 

sensório-motricidade que estão entre as dominantes reflexas e as representações (DURAND, 

2012). Os esquemas são os esqueletos dinâmicos que geram o esboço funcional da imaginação 

e estão relacionados a dominantes reflexas. O gesto postural corresponde a dois schèmes – o da 

verticalização ascendente e o da divisão visual e manual; o gesto digestivo se refere ao 

engolimento, à descida, à intimidade e ao acocoramento; por fim, o gesto copulativo, 

relacionado ao schème cíclico. 

Podemos entender os schèmes como ligados ao social e ao natural, que, 

consequentemente, constituem os arquétipos. Eles podem ser abstrações, imagens coletivas, e 

estão entre as intencionalidades e representações que formam ideias, tomando como ponto de 

partida os ambientes natural e social, determinantes dos arquétipos que se manifestam em ideias 

e/ou palavras., já que estes (arquétipos ) são as substantificações daqueles (esquemas). 

Os arquétipos são imagens primordiais que estão em estreita relação com processos 

perceptíveis da natureza, por isso, são mitos. Durand (2012), ao usar o termo arquétipo, se apoia 

em Jung para definir o conceito como mediador dos esquemas subjetivos e das imagens 

fornecidas pelo ambiente. Em outras palavras, eles representam uma estrutura organizadora que 

transcende os aspectos regionais, históricos e sociais na formação das imagens, ligando-se a 

imagens diferenciadas pela cultura e nas quais vários esquemas se entrecruzam. Assim, 

podemos entender que nos contos de fada há a presença de arquétipos, posto que esses sejam 

pontos de intersecção entre o imaginário, os símbolos e os schème. Este último está ligado ao 

campo da ideia e da substantivação (tendo uma característica universal), enquanto os símbolos 

(são culturais) se unem ao caminho do nome, do substantivo e, em algumas vezes, o nome 

próprio (DURAND, 2012).  
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3.1.1 Imagem, símbolo e mitemas 

 

De acordo com o já mencionado sobre a iconoclastia da imagem, na qual foram 

apresentados três momentos, a imagem é o ponto crucial para toda a compreensão do que venha 

a ser símbolo e mitema. Para Durand (2012), ela é o símbolo do qual nos servimos para 

conceituar algo que tanto esteja ausente ou que se refere a um conceito e a uma ideia. Instrui-

nos o autor que a imagem pode ser compreendida de duas formas: a primeira, como um 

arquétipo (sentido universal da imagem que é o arcabouço coletivo da humanidade com a sua 

forma de viver, experiência significando as coisas no mundo), e o sentido, no qual há a 

atualização dessa imagem dependendo do contexto histórico e cultural em que se vive.  

Segundo Durand (2000), foi com o advento da Psicanálise que as imagens tiveram a 

cidadania de volta. Ainda que houvesse um escamoteamento do símbolo a favor do sistema, 

não se pode retirar o mérito de Freud, pois este, ao propor, em sua teoria, que as imagens fazem 

parte do emaranhado onírico do homem, possibilita resgatar o seu lugar no mundo. Para Durand 

(2000), foi com Freud, a partir de sua teoria psicanalítica, que as questões relacionadas à 

sexualidade tiveram como resgate as imagens. O antropólogo cita, por exemplo, a ideia de 

pansexualismo aludida a metáforas da imagem e os sonhos, efeitos psíquicos para Freud, como 

uma sexualidade imatura e totalmente insatisfeita. 

Durand (2000), mesmo criticando o erro de Freud ao trazer a imagem limitada somente 

a um órgão/modelo sexual e a uma sexualidade mutilada, acredita que a sua contribuição foi 

importante por conceber um novo sentido às imagens, que tornou possível resgatar os valores 

do psíquico ao brigar com o racionalismo que havia imposto a sua força às ciências da natureza. 

Um dos erros que Freud teve em relação à imagem e ao símbolo foi somente ter dado um sentido 

sexual e libidinoso para todos os questionamentos humanos. Ao não problematizar outra noção 

de símbolo, o médico neurologista legitima somente a biografia individual e a causa libidinal 

do outro, escamoteando o símbolo e o seu significado. 

Durand (2000) é bastante assertivo ao pensar sobre o valor do símbolo e a sua 

significação limitadora na qual propunha algumas teorias anteriormente. Para o autor, houve 

um grande avanço a partir da contribuição de Jung (ainda que a sua terminologia seja confusa 

e flutuante) acerca dos estudos da imagem e da representação dos símbolos. Conforme Jung, o 

símbolo não pode ser assimilado a uma causa única; ele remete a algo, portanto, não para uma 

coisa. É também um conteúdo imaginário da pulsão que se reduz à interpretação do ponto de 

vista semiótico e simbolicamente leva ao entendimento do que depois se conhecerá como 
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arquétipo, ou seja, um sistema dinâmico e organizador das imagens, que transborda as relações 

individuais, regionais e sociais da formação destas.  

O antropólogo mencionado acima deixa claro que as contribuições junguianas acerca 

dos símbolos são muito profundas. Primeiro, porque Jung revela o papel mediador do arquétipo 

e do símbolo, entendendo que o homem não pertence a um mundo da linearidade dos signos ou 

a uma lógica de causalidade física, afinal, o homem está em constante criação simbólica, e isso 

o coloca em uma metamorfose contínua.  

Araújo e Teixeira (2009) afirmam que a sociedade atual está rodeada de imagens cujos 

poderes provavelmente sobre-existam ao humano. Para eles, a complexidade do nosso tempo 

exige outras formas de interpretação dessas imagens, uma vez que os sistemas religiosos não 

são mais os únicos que conservam os regimes simbólicos e míticos, mas também as artes, a 

publicidade, a televisão e a fotografia. 

Ao interpretarmos Durand (2011) em sua crítica à explosão do vídeo e à forma que o 

homem lida com as imagens, vivendo uma tecnologia da informação, das “galáxias de 

Gutemberg” (DURAND, 2011), que se pautam pelos vídeos e imagens de alta definição, 

concordamos com Araújo e Teixeira (2009) que há um empobrecimento da relação do homem 

com o que seja a alma humana. A contemplação desses atributos na era da informação e da 

velocidade instantânea cultiva o ócio cultural e muitas vezes nos impede de leituras mais 

aprofundadas, seja por meio dos romances clássicos, das músicas edificantes ou da 

contemplação da natureza, que se perdem, desestimulando a relação do outro com a 

comunidade.  

Podemos dizer, a partir de Durand (2011), que vivemos a ambivalência das imagens, 

com as quais o homem estabelece uma relação de idolatria, mas sempre está desconfiado delas. 

Essa civilização da imagem pode ser perigosa, na medida em que os veículos de massa 

controlam a psique humana sem que as pessoas percebam. Essas difusoras das imagens, cujas 

intenções aparentemente são distrair, passam a estar presentes em todos os níveis do homem 

ocidentalizado. É a partir dessa lógica perversa que as representações psíquicas se instauram, 

levando a humanidade a uma nova ordem de transformação cultural.   

De acordo com as explicações de Durand (2012), podemos entender que a imagem é a 

orientação na qual nos baseamos pelo universo mítico, literário ou visual. É por meio dela que 

podemos saber a ancestralidade de um povo, as suas memórias e as experiências individuais e 

coletivas que marcaram, bem como quais sentimentos atravessaram as pessoas. Aprendemos 

que as imagens transportam as almas de um povo e possuem a capacidade de se ligarem ao 

tempo e ao espaço situados historicamente.  
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Gilbert Durand (2012), ao problematizar a teoria junguiana do imaginário coletivo, 

afirma que o imaginário coletivo seria o depositário das reminiscências de toda a alma da 

espécie. O sonho, nessa concepção, seria a transcendência do mais arcaico, que busca a 

reminiscência do destino ancestral da espécie, ou seja, não é algo que se limita à autobiografia 

do sujeito, mas que o transcende. Essas imagens arquetípicas ou imagens primordiais formam 

o inconsciente coletivo.  

Ao pensar sobre o imaginário e a poesia, temos uma interessante reflexão proposta pela 

professora Turchi (2003) que podemos estender aos contos de fada que são analisados. 

Compreendemos, ao ambicionarmos analisar as obras de Leslão (2015, 2016), que se faz 

necessário romper com a razão, sem deixar que as imagens se tornem algo apresentado 

gratuitamente. Dizemos com isso, que é preciso que haja uma organização, para desvendar 

aquilo que os meandros da coletividade humana omitem. Para a pesquisadora mencionada, não 

se pode estabelecer os gêneros exclusivamente à racionalidade, que é produtora da lógica e do 

conhecimento objetivo, mas pensar que a esses gêneros subjazem estruturas simbólicas que não 

são gratuitas, mas subjetivas e anteriores à razão, que escondem os mistérios do mundo em um 

inconsciente coletivo. É nesse inconsciente coletivo que se encontram as (con) tradições que 

permeiam as relações entre um povo e a forma com que os símbolos se constituem na existência. 

Durand (2012) nos faz refletir sobre os símbolos, reportando aos analistas das 

motivações simbólicas. O pensador francês, Krappe, em Gênese dos Mitos, divide em dois 

grupos os símbolos, sendo eles os celestes e os terrestres. O primeiro é consagrado ao céu, à 

Lua, ao Sol, e o segundo às ações vulcânicas, aquáticas, cataclísmicas, ctônicas (telúricas). 

Esses mitos, afirma o antropólogo, têm grande simbolismo para a história humana.  

Na concepção de Durand (2012), os símbolos são processos cognitivos de pensamentos, 

que estão simultaneamente ligados ao direto e concreto da consciência humana. Eles podem ser 

a expressão cultural que, por conseguinte, subjazem a partir da influência do meio físico (clima, 

fauna, vegetação, etc.) e/ou cultural (tecnologia, práticas alimentares, organização familiar ou 

social, etc.). 

O símbolo, ainda tomado a partir das emanações de Durand (1993), aliadas à concepção 

junguiana, precisa da noção de arquétipo, que concebe, através da alma individual, uma síntese 

equilibradora que oferece soluções que apaziguam os problemas apresentados pela inteligência 

da espécie. Aliado a essa concepção, temos a aproximação de Teixeira (2008), para quem o 

universo humano é simbólico porque há um sentido atribuído às coisas do mundo. Daí a 

importância da linguagem simbólica nos contos de fada a serem investigados, isto é, as 

imagens/elementos que permeiam a narrativa, tais como: a lua, a água, a androginia etc. Assim, 
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ao se enveredar sobre a Antropologia e o símbolo, não se deve esquecer que o sagrado e o 

simbólico são questões-chave para refletir sobre o ethos de um povo (SILVA; GOMES, 2012).  

O símbolo, na acepção de Durand (2000), é uma representação que se torna a epifania 

de um mistério. Ao citar Ricoeur, confirma que o símbolo possui três dimensões, a saber: (1) a 

cósmica (diz respeito ao mundo visível e à sua figuração); (2) a onírica (está presente nos gestos 

e recordações que emergem dos nossos sonhos); (3) a poética (quando o símbolo se apega à 

linguagem). Essa dimensão, nos informa o antropólogo, liga-se a algo concreto, ao invisível e 

ao indizível, pautado pelas representações diretas de signos alegóricos. 

Garcez (2008) entende que o mito e o símbolo são indissociáveis, porque o primeiro é 

o veículo do segundo. O símbolo que se relaciona ao mito é semiótico, mas hermenêutico, posto 

ser algo afetivo, transcendental, que não se reduz ao racional; é algo que não se distancia, ao 

contrário, há uma ligação estreita que não se pauta por uma simples explicação, uma vez que 

não é objeto de conhecimento, mas algo que precisa de representação. 

Podemos, assim, compreender que os símbolos não são passíveis de explicações lógicas 

ou fruto de um raciocínio, como muito bem esclarece Durand (2012). Ao se provar a existência 

do significado de Deus ou da hóstia, Garcez (2008) exemplifica que eles só são símbolos porque 

estão envoltos em uma aura de mistério. Não há uma interpretação que se esgote, pois ele é o 

próprio interpretante. 

Ao discorrer sobre a ideia de arte, mito e símbolo, esse autor afirma que cada pessoa 

tem uma ideia sobre arte, visto que cada símbolo é único nessa relação. De acordo com Garcez 

(2008), o fenômeno artístico não é subjetivo nem objetivo, mas possui natureza simbólica. O 

símbolo é a relação vivida e tem o mito como instrumento, no entanto, não tem objetividade e, 

por isso, depende da vontade de uma pessoa, sendo transposto à noção da dicotomia 

objetivo/subjetivo. O mito é a fé (sagrado), que se instrumentaliza na expressão do rito e este, 

por sua vez, se instrumentaliza pelo símbolo (GARCEZ, 2008). 

O símbolo gera múltiplas interpretações e é isso que o torna fascinante, entretanto, não 

pode ser interpretado, pois possui muitas significações que não o tornam objeto de um 

pensamento lógico. Entretanto, o símbolo como constitutivo da imagem possui certa 

homogeneidade do significante e significado no qual um dinamismo organizador faz com que 

a imagem difira do arbitrário do signo (DURAND, 2012). Para o pensador francês, pensamos 

no símbolo, mas não sobre ele. Este pode ser uma coisa para mim e outra para outra pessoa, o 

que nos leva a entender o caráter de semanticidade ampla em que se situa, levando-nos a 

entender que a sua teoria do imaginário também é Linguística. Quanto mais rico for, maiores 

serão as suas considerações. O símbolo só é forte porque não existe o meio termo. Os diversos 
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significados que o constituem fazem parte de uma experiência simbólica cujas muitas 

interpretações o tornam rico e plural.  

Para Silva e Gomes (2012), os símbolos revelam o que está oculto por palavras e 

sentimentos e são também expressões do imaginário, sendo necessários ao ser humano. Em 

suas considerações sobre o símbolo e o rito, os autores explicam que vivemos a crise que 

culminou entre os ritos de passagem do século XX para o XXI. De acordo com as suas 

provocações, o homem da atualidade tenta se desvencilhar do sagrado e dos símbolos, na 

medida em que a razão e o cientificismo regularam a vida cotidiana.  

A imprensa e as descobertas de novos territórios, afiançam os autores, possibilitaram 

que houvesse conquistas e difusão do conhecimento, deixando o mito de lado, tornando-o 

desacreditado e dando espaço para os logos (razão). Não concordamos totalmente com os 

autores, pois para nós o mito está aí presente nesses novos alcances e propagações do saber, 

ainda que entenda que o espírito da racionalidade prevaleça na produção discursiva dessa 

historicidade. Queremos afiançar com isso, que embora não se fale nas imagens e se privilegie 

a técnica, o conhecimento, o mito não deixa de existir, porque ele está ali, ainda que não nos 

demos conta disso. Durand (2000) reflete muito bem sobre o racionalismo aristotélico e o 

cartesiano para uma caça às imagens. Segundo as suas ponderações, todo o saber, nos dois 

últimos séculos, se pautou em matemáticos e em suas medidas, que tinham como método de 

análise o positivismo. 

Esse racionalismo, no qual a nossa sociedade está pautada, discutem Silva e Gomes 

(2012), cria um sentimento ambíguo de angústia e poder, pois não há a mediação simbólica. As 

autoras exemplificam citando a Segunda Guerra Mundial e as atrocidades marcadas por ataques 

civis e pelo Holocausto. Para elas, a própria condição dessa “necrofilia da sociedade” demonstra 

uma infecção que aflige e potencializa uma cultura laica, racional, científica e não eclesiástica, 

que combateu o imaginário, sobretudo o religioso, tornando idolatria a mediação das imagens 

sacras. 

Concordamos com as autoras, embora depreendamos que os mitos não deixaram de 

existir. Apesar de parecer que a humanidade urgentemente clama pelo seu retorno juntamente 

com o símbolo, estes estão entre nós sob novas constituições, por exemplo: os times de futebol 

– e os seus jogadores míticos; os lutadores de MMA (Lutas marciais), os cantores sertanejos 

universitários etc. É diante dessa perspectiva que Silva e Gomes (2012) afirmam que o homem 

percebeu que a matança da esperança, culminada pela razão (logos), deixa um vazio e não 

responde às questões mais afetivas, além de tornar a vida sem sentido. Daí a importância de se 

ter em mente que há a necessidade de o símbolo e do mito se unirem, posto que eles conectam 
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as pessoas ao cosmos – cujas manifestações culturais, as religiões e a arte, são as formas sociais 

do homem histórico, primitivo – e se interligam aos sonhos, que estão rodeados pela 

possibilidade mágica que o mito propõe (CAMPBELL, 2005). 

Silva e Gomes (2012) evidenciam algo muito importante sobre os símbolos. Para elas, 

foi o desprezo pelo símbolo que levou o humano a graves consequências, à crise da imaginação, 

uma vez que o racionalismo positivista impunha o pensar para existir – Cogito, Ergo Sum. 

Segundo as suas colocações, esse apagamento dos símbolos e a sua repulsa negligenciam a 

mente, tornando-a vazia da presença do sagrado. Para as autoras, houve uma eliminação do 

mito ou, pelo menos, uma minimização do seu papel. 

Essas reflexões convergem às ideias de Pitta (2005a), para quem, no século XX, a busca 

pelos estudos sistemáticos do imaginário propostos por Bachelard, em 1950, em ligação ao 

pensamento de Durand, refletiu bastante sobre o sentido da vida, resgatando os sentimentos por 

meio das imagens e dos símbolos.  

Uma das questões mais geniais dos estudos bachelardianos se assenta na 

problematização das relações humanas. Como bem cita Pitta (2005 a), Bachelard demonstrou, 

em seus escritos, que as relações humanas e os seus mecanismos estreitos entre o universo e os 

homens da terra não são fruto de resultados de uma série de raciocínios, mas uma ordem da 

função psíquica que se atribui aos afetos e às emoções. De acordo com ele, o símbolo permite 

que se estabeleça um acordo entre o eu e o mundo e os elementos da terra (água, terra, fogo e 

ar), entendidos como “hormônios da imaginação”. 

Ao citar Eliade acerca dos tratados das religiões, Durand (2012) afirma que há uma 

maior profundidade ao tratar os mitos terrestres e celestes, pois integra os mitos e símbolos em 

categorias mais gerais, aprofundando-os pelos caracteres funcionais e símbolos agrários ligados 

à polarização da fecundidade. Para Gilbert Durand, o pensador Eliade prossegue em seus 

apontamentos com a crítica ao positivismo, separando dessa corrente filosófica as 

compreensões que os estudiosos tinham sobre as motivações e assimilações das imagens. Por 

sua vez, Krappe, de maneira confusa, reduz as cosmogonias e mitos de origem a meras 

motivações psicológicas das imagens e à percepção subjetiva do tempo. 

As notas de Gaston Bachelard (1998) vão ao encontro aos apontamentos de Durand 

(2012), para quem há um domínio melhor da problemática da assimilação subjetiva, entendendo 

que há um papel importante entre o mundo dos objetos e o dos sonhos, que são uma espécie de 

ponte entre a nossa sensibilidade e funcionam como desencadeamento dos símbolos e de suas 

motivações. Bachelard se aterá aos estudos dos quatro elementos, fugindo da regra de se 

produzir ciência sobre a imaginação do quente, do frio, do seco e do úmido.  



71 

 

Seguindo essas reflexões bachelardianas haverá, então, uma ruptura com a simetria 

racional, objetivamente razoável para pensar a motivação simbólica, que é ambivalente. 

Exemplo disso é o livro A água e os sonhos, cujo elemento aquático divide-se contra si mesmo, 

entre águas claras, escuras, não sendo o mesmo sentido atribuído às águas fechadas e profundas 

e às águas calmas. Esse filósofo francês contribui bastante para com as questões da imaginação, 

pois os seus estudos afirmam que a razão e a imaginação caminham juntas e são atividades 

criadoras e dinâmicas que estão inseparáveis (COCCO, 2016). 

Em relação à imaginação e ao esforço intelectual, Durand (2012) nos seduz, ao afirmar 

que ambos dependem um do outro. Para ele, a função imaginante do ser humano não pode ser 

menosprezada por teoria alguma. Em suas reflexões sobre a imaginação, Durand (2012) 

pondera que ela é responsável pela conexão de simbolização do indivíduo. É por meio do sonho 

e dos delírios/devaneios que o pensamento do homem se desaliena dos objetos. A imaginação 

é um fator importante de (re)equilíbrio psicossocial (ARAÚJO; TEIXEIRA, 2009); ela é a 

negativa do negativo, é a negação do ruim, da morte, do nada e do tempo (DURAND, 2000). 

Ainda em relação à imaginação, Bachelard (1993) possui uma compreensão bastante 

rica. Para o filósofo francês, se não houver uma troca inesperada de imagens e, com isso, 

mudanças, não haverá uma função imaginante. Afinal, a imaginação não é apenas a faculdade 

de formar imagens, ao contrário, é uma rica fonte que as deforma, tomando como ponto de 

partida a percepção, aquilo que a fornece (COCCO, 2016). A imaginação é uma função da 

mente na qual o homem dá sentido ao mundo, criando significados. A criação só ocorre por 

meio da imaginação (PITTA, 2005a) e, sem esta, o racionalismo e a sua imposição nas ciências 

da natureza teria reinado absoluto (DURAND, 2012).  

Silva e Gomes (2012) demonstram, em seus estudos, a sobreposição existente entre a 

razão e a fé (racional e o sagrado). Para elas, a negação de aspectos medievais e as mudanças 

ideológicas levaram o homem a essa justaposição. Silva e Gomes (2012) chamam esse 

fenômeno de superposição do logocentrismo ao teocentrismo. Para Durand (2012), a razão e a 

ciência unem os homens às coisas, mas é por meio dos afetos, evidenciados em imagens, que a 

espécie humana, em seu nível de felicidade e árduo cotidiano, se representa e se constitui.  

Gilbert Durand nos convida a questionar os modelos de ciência a que estamos nos 

acostumando na academia. Sua convergência de pensamento científico vem ao encontro do que 

acreditamos: as diferentes concepções enriquecem o que entendemos sobre o homem. Essa 

crítica durandiana é bastante importante ao considerar que não existe humanidade se não houver 

o reconhecimento de que as obras criadas pelas pessoas são realizações de um universo criado 

previamente – é o reconhecimento de um criador e uma criatura, seja em qualquer aparição 
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desses registros imaginários. O antropólogo nos ensina que as mais rudimentares inscrições na 

caverna e a mais sofisticada das criações partiram de algo que foi imaginado, que vai além de 

uma simples visão de mundo.  

Pensar sobre a antropologia do imaginário é compreender que, ao se falar em imagens, 

mitos, símbolos e mitemas, todos estão entrecruzados pelas relações que fazemos no dia a dia. 

Discutir o lugar do mito é não esquecer que este é um arranjamento pautado pelos símbolos e 

arquétipos (que são linguagem) dispostos a um discurso segmentado por mitemas. Os símbolos 

nunca são dados a priori, como os signos, pois apontam para uma recorrência, para uma 

redundância que marca um mesmo sentido (DURAND, 2012). O mito exprime a condição 

humana e as relações sociais no grupo que surge e se constitui em narrativas (linguagem), que 

se configuram em imagens simbólicas, calcadas em arquétipos universais que aparecem nas 

criações artísticas, dentre algumas, a literária (TURCHI, 2003). 

A redundância de um mito nas manifestações culturais, afirma Mello (1994), sinaliza os 

mitemas obsessivos, ou seja, as unidades menores de uma narrativa mítica que são organizadas 

pelos símbolos de maneira recorrente. Por metáforas obsessivas entendemos os grupos de 

imagens que se voltam de forma obsessiva e que o analista da mitocrítica em um ensaio 

metodológico procura o mito pessoal do autor para chegar aos temas redundantes. Os mitemas, 

afirma Durand (2011), são as menores unidades cujos sentidos compõem os mitos. Para o autor, 

se dão pela repetição e nuanças que carregam as ideias fundamentais, em que cada ato ritual do 

mito seja um portador da verdade e relativa a ele mesmo. É como se fosse um holograma que 

comporta a totalidade de todos os detalhes do objeto. 

Para Mello (1994), na concepção durandiana os mitemas são pontos fortes repetitivos 

que nos permitem uma análise sincrônica. Podemos relacionar os contos de fada nessa 

perspectiva sincrônica, na medida em que os mitemas nos direcionam a pensar de que forma e 

como os mitos se constituem nessa contemporaneidade. Concordamos com Mello (1994) que 

os mitemas tendem a ser significativos na medida em que se repetem, podendo ser encontrados 

em distintas conjunturas, já que as repetições os levam a ser uma situação dramática, um objeto, 

um tema ou vários motivos e cenários míticos. Mitos e mitemas são entrecruzados por múltiplas 

variantes, que têm como base o ponto de partida de um mito clássico, que consegue dar conta 

das diversidades culturais.  

Garcez (2008) afirma que o mitema é redundante e dá sentido à narrativa mitológica. 

Além disso, não tem uma ordem para se manifestar e pode ser encontrado nos mitologemas, 

reforçando a potência geradora desse sentido. Nesse mitologema encontramos a linhagem do 

herói, sua descendência nobre, a predestinação ao destino heroico e como se forma a sua saga. 
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Por meio dele compreendemos a explicação dos talentos e como um herói é especial e escolhido 

pelos deuses. Assim, podemos dizer que os mitologemas são temas míticos, estruturas, 

esquemas-resumos abstratos e elementares do mito (DURAND, 1996). 

Seguindo os rastros dos estudos durandianos é importante, ao analisar uma obra, que se 

identifiquem os mitemas, entendidos como unidades mínimas portadoras de significado no 

discurso mítico, podendo ser um tema, uma situação, um cenário ou um motivo. Faz-se 

imprescindível atentar-se para o conjunto de significações que nos dizem muito, tendo em vista 

que revela os universos simbólicos e arquetípicos nos quais subjaz a humanidade. Daí a 

importância de igualdade entre a razão e a imaginação. Indo na contramão do que sugere o 

cartesianismo e o objetivismo, é necessário integralizar a razão e a imaginação, compreendendo 

que elas principiam antes de tudo aquilo que a humanidade já conquistou (DURAND, 2012). 

Para identificar os mitemas, Durand (1985) explica que é preciso fazer um levantamento 

dos elementos que se repetem de maneira obsessiva, observando o tema, o conteúdo, o cenário 

mítico e os lugares em que as personagens se combinam nas situações narrativas (situações 

dramáticas). Para o autor, os mitemas se situam no plano do patente (repetido de forma explícita 

que são verificáveis por conteúdos homólogos) e do latente (que se manifesta, de maneira 

implícita, pela intencionalidade, tanto nos substantivos, nos adjetivos ou nas implicações 

simbólicas). É ainda importante que, ao buscar os mitemas, apreender o mito e as suas 

correlações com um espaço cultural determinado (diacronia). Por isso, o mito se define a partir 

da organização de símbolos e de uma quantidade de mitema, sendo ele um átomo mítico (DNA) 

de natureza estrutural.  

Portanto, identificar os mitemas é saber que eles ocorrem pela redundância, mas, para 

identificá-los, não podemos deixar de viver o mito, pois este exige de nós uma experiência 

maior frente à poesia, ao tempo primordial das coisas. O mito possui sempre um valor de 

verdade em relação à racionalidade cartesiana, positivista e objetivista; é a categoria do “não 

falar” e do “não pensar”, uma vez que, ao se tentar explicá-lo, já não é um mito, mas uma fábula, 

uma lenda. Resiste, portanto, ao tempo, transforma-se e se mantém vivo nas narrativas 

contemporâneas (GARCEZ, 2008).  

 

3.1.2 Mitos e contos de fada 

 

Falar sobre os mitos é situar em que consideração se apoia, pois eles são passíveis de 

diversas interpretações. Além disso, seu conceito advém de diferentes lugares, desde os tratados 
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da mitologia, aos da religião e da Antropologia. Neste trabalho, nos apoiamos em Gilbert 

Durand. 

Ao desenvolvermos anteriormente a discussão sobre os schèmes, entendemos que eles 

fazem parte de um conjunto dinâmico vivo e possuem uma estreita relação com os símbolos e 

os arquétipos. Pensar sobre os mitos e o seu lugar na humanidade é entender que eles dizem 

muito sobre nós e os nossos ancestrais. Se os schèmes são uma generalização dinâmica e afetiva 

da imagem e, por conseguinte, estão ligados aos símbolos, arquétipos, que podem nos 

direcionar aos mitos, estes últimos são oriundos de sistemas dinâmicos que sofrem o impulso 

dos esquemas e, consequentemente, transformam-se em narrativas, sejam elas orais e/ou 

escritas. 

Everaldo Rocha, em seu livro, O que é o mito, explica que o mito é marcado por um 

tempo fabuloso, muito antigo. Essa ideia se apoia na noção já proposta por Eliade (1989), de 

que o mito se situa num tempo fabuloso do princípio, de um acontecimento ocorrido no tempo 

primordial.  Rocha (1996) propõe que o mito é algo escondido, tendo em vista que não fala 

tudo. Por meio dele, o homem se coloca em tempos de aurora, fora da história, por isso a sua 

atemporalidade, ainda que os mitos possam ser ressignificados em determinado tempo e espaço 

histórico. 

Para Rocha (1996), o mito não se trata de uma narrativa qualquer, se fosse isso, seria 

algo descaracterizado, por ser algo maior que o humano. Pensar sobre o mito é inferir sobre os 

diversos sentidos que a linguagem pode atribuir a ele. Rocha (1996) então conclui: é uma 

narrativa especial, particular, que se distingue de outras narrativas humanas. Ele adquire, em 

suas diversas ponderações, um lugar situado na tradição, uma vez que marca um fato natural, 

histórico e filosófico. 

A Antropologia trouxe interpretações sobre os mitos bastante contundentes, pois 

demonstrou, em seus estudos, que as sociedades, por suas narrativas míticas, podem 

compreender as estruturas sociais. Esse campo teórico assume que os mitos têm muito a ver 

com o contexto social e que por meio deles a concepção da existência e das relações entre os 

homens podem ser explicadas (ROCHA, 1996). 

Contudo, como bem demonstra Rocha (1996), a interpretação dos mitos não é dada 

somente à Antropologia. A partir da teoria da Psicanálise, Freud propôs uma nova forma de 

enxergar o mito de Édipo. Em seguida, a partir do que chamou de Psicologia Analítica, proposta 

por Carl Gustav Jung, entenderam que os mitos fazem parte da região da mente humana, sendo 

um inconsciente coletivo (um patrimônio comum de toda a humanidade e que é compartilhado), 

repositório daquilo que temos como experiência coletiva.  
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Assim, o “mito para Jung é uma questão de interiores da mente. Ali se origina, ali se 

manifesta. Reflete-se na exterioridade cultural, nasce na interioridade psíquica. Está expresso 

em muitos lugares e habita apenas aqui dentro” (ROCHA, 1996, p. 19). Logo, pode ser 

interpretado sob diferentes vieses teóricos, que vão desde as lentes discursivas dos historiadores 

das religiões aos teólogos e mitólogos, etc.  

Garcez (2008), ao citar Ernst Cassirer, propõe uma reflexão interessante sobre o mito. 

Partindo de sua afirmação, ele possui certa lógica e um discurso lógico-racional dotado de 

mitologia. Ele liga o homem ao universo simbólico, transcendental e é por meio dessa vivência 

espiritual que ele não sofre graves distúrbios emocionais. O mito, continua a autora, é uma 

narrativa viva, que, embora sofra alterações em sua ‘roupagem’, preserva a essência. Ademais, 

auxilia na construção de sentido individual e coletivo, por isso, sempre conta uma história 

sagrada, que fala da criação de algo que começou a ser e passou a existir (ELIADE, 1995). 

Nas considerações de Garcez (2008), o mito não é uma experiência egocêntrica, já que 

não se identifica pelo meu ego. Ele é anacrônico, se situa no tempo do eterno retorno (do que 

pressupõe continuidade e movimento), no tempo sagrado, no que é atemporal (GARCEZ, 

2008). O tempo profano se dá em processos irreversíveis, que possuem uma temporalidade 

sucessiva. Embora ambos os tempos – profano e sagrado – se situem em diferentes lugares, eles 

se interligam. Para Garcez (2008), a ciência ajuda a desaparecer o sagrado, porquanto o substitui 

pelas leis da natureza, que trazem a ideia de que algo possa ser considerado real. Nessa ação 

cientificista, a eternidade se desloca para fora dos limites temporais.   

Campbell (2005) aduz que em todas as épocas e circunstâncias do mundo habitado o 

mito tem florescido. As atividades do corpo e da mente são a viva inspiração desses mitos, cujas 

aberturas secretas se interpenetram nas manifestações culturais humanas. Em seu livro O herói 

de mil faces evidencia que, embora haja a ausência de uma mitologia geral, nós, humanos, 

teremos sempre o nosso panteão de sonho, já que não podemos pensar em uma mitologia geral. 

Deste modo, esse arcabouço onírico se pauta no privado, mesmo não sendo ele reconhecido, 

rudimentar e secretamente vigoroso. 

Campbell (2005) propõe, em seus estudos, quatro funções que o mito institui, sendo elas 

a mística, a cosmológica, a sociológica e a pedagógica. A primeira liga-nos diretamente à 

divindade, para entender os mistérios da vida que a ciência não alcança. A segunda é o lugar 

ocupado pela ciência, que de uma forma ou de outra faz com que o mistério se manifeste. Na 

terceira concepção, a função sociológica do mito varia de lugar para lugar e possui uma 

validação de determinada ordem social. Essa função está desatualizada, afirma o autor, pois não 

assume mais a direção do mundo. Temos, nessas funções, as leis da vida, os princípios éticos, 
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como deveria ser a sociedade ideal. Por fim, a quarta e a última função ensina o homem a viver 

em qualquer circunstância, pois os mitos podem ensinar isso e determinar os saberes que nos 

instruem a seguir determinadas ações.     

O autor de O herói de mil faces (2005), ao refletir sobre os símbolos, adverte-nos de que 

os símbolos da mitologia não são fabricados, mas são produções espontâneas da psique que 

cada um traz em si, intacto pelo poder criador de sua fonte. Por isso não são ordenados, 

inventados ou permanentemente suprimidos. A função primária da mitologia e dos ritos, 

assegura Campbell, sempre foi a de fornecer os símbolos que levam o espírito humano a 

avançar, sem buscar outras fantasias que o levem para trás.  

Eliade (2002) traz uma concepção de mito interessante. Segundo ele, o mito conta uma 

história sagrada, um acontecimento que ocorreu em um tempo primordial, o tempo que tem o 

princípio fabuloso. Graças aos entes sobrenaturais, afirma, os mitos estão muito ligados às 

façanhas, a uma realidade que passou a existir, sendo a narrativa de uma criação, visto relatar 

como algo passou a existir ou a ser produzido. 

Os mitos, advoga Eliade (2002), são referentes à realidade, cujos modelos exemplares 

de todos os ritos e atividades humanas significativas subjazem uma função que revela algo. De 

acordo com Cocco (2016), nas sociedades arcaicas o ato de conhecer os mitos e reproduzi-los 

é uma forma de repetir o ato criador. Como muito bem elucida a autora, os mitos permitem 

conhecer a origem das coisas e compreender como elas passaram a existir.  

Saggese (2010) explica, em seus estudos, que em cada fase da vida experienciamos 

diferentes aspectos de um mito, que se relaciona à própria vida do indivíduo. É nesse momento 

que há um retorno para dentro de si, uma tentativa de compreender as mensagens da vida, 

colocando em contato a experiência e a consciência de estar vivo. Em seus dizeres, os mitos 

fornecem os ritos de passagem para que se compreendam os papéis sociais, a ação das vitórias 

e os fracassos em diferentes estágios de crise e encantamento. 

Para Saggese (2010), o mito é um relato, uma narrativa contada, escrita, repleta de 

símbolos, que busca explicar, pelos elementos mágicos e de encantamentos, a origem do 

mundo, a razão de ser das pessoas, os perigos da existência, os fracassos, as glórias e as 

conquistas. No dizer da autora, o mito é uma forma arcaica de responder às questões da 

existência humana desde o início dos tempos, falando diretamente ao inconsciente pelas 

imagens, transformando e contribuindo para a formação pessoal e social do indivíduo. 

Em suas reflexões, Keen e Valley-Fox (1989) asseveram que todos nós somos 

depositários de histórias. Conforme suas proposições, na medida em que criamos autonomia 

escolhemos melhor e vamos deixando aquilo que não é bom. Para eles, cada pessoa possui os 



77 

 

mitos pessoais, familiares e culturais que vão constituindo a sua existência. Nesse sentido, 

asseguram que se torna importante questionar os mitos mantidos pelas autoridades para que 

conquistemos a nossa autoridade e poder pessoal. Só somos donos de nossas ações quando 

colocamos em xeque esses mitos (KEEN; VALLEY-FOX, 1989). 

Saggese (2010) afirma, do ponto de vista da psicologia junguiana, a importância de se 

questionar esses mitos pessoais e as suas ações sobre o cotidiano e a consciência para se evitar 

que se desenvolvam neuroses, compulsões, rotinas e complexos. Igualmente, Keen e Valley-

Fox (1989) são taxativos ao dissertarem sobre a necessidade de reinvenção de si mesmo para 

legitimar o mito que vivemos, com o olhar voltado para o futuro, mas sem esquecer o passado. 

A concepção apontada do mito pessoal não é a que mais nos aproxima, pois concordamos que 

o mito é complexo e flutuante e se situa no imaginário. “Seu poder é a sensação, a emoção, a 

dádiva. Sua possibilidade intelectual é o prazer da interpretação. E interpretação é jogo e não 

certeza” (ROCHA, 1996, p. 43). 

Saggese (2010), em suas discussões sobre o mito, afirma que este pode ser um limitador 

da nossa capacidade ao impedir, muitas vezes, que nos encontremos no caminho. É, também, 

um marcador que confere segurança e identidade. Para ela, quando se aceita tudo em relação 

aos mitos pessoais sem questionamentos tendemos a ser influenciados. A autora exemplifica 

com os mitos familiares, que muitas vezes causam orgulho e pesar, mas podem suprimir a 

existência do outro e as tomadas de decisões. Divergimos da autora em relação à restrição dada 

ao mito, pois esse, ao contrário do que acredita, leva-nos à abertura possível, que possibilita 

pensar o que somos e de que maneira os mitos podem dizer sobre a humanidade.  

Mais adiante, a autora assevera que os mitos podem ser entendidos como arranjos de 

símbolos e arquétipos que se apresentam por meio de mitemas (SAGGESE, 2010). Estes, por 

sua vez, estão sempre se atualizando. Por isso, ao falar sobre a atualização dos mitos, torna-se 

difícil dizer sobre a sua origem na literatura, por exemplo, uma vez que os próprios mitos 

encontrados, ainda que primitivos, já são atualizações de outros mais antigos, registrados em 

um tempo que antecede a linguagem (COCCO, 2016). Assim, ele “está na existência. Resiste a 

tudo, fazendo no fundo com que suas interpretações sejam, quase sempre, matéria-prima para 

novos mitos” (ROCHA, 1996, p. 7). 

Vive-se um tempo da vulgarização da noção do mito. Segundo Keen e Valley-Fox 

(1989), há uma falsa convicção das mentes dogmáticas que ignoram os princípios míticos. Em 

nossas narrativas, disserta, não temos noção da realidade e das narrativas históricas e das vidas 

individuais e coletivas. Contudo, por mais que a tecnologia tenha dado respostas como um 

oráculo que tudo sabe, ainda que a ciência e a razão insistam em iludir-nos de que há respostas 
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para tudo, dispensando as histórias antigas, concordamos com Saggese (2010): a tecnologia e 

o dinheiro podem determinar as respostas e as formas de viver, mas não explicam o porquê e 

não dão significado à vida humana. 

Podemos estabelecer uma provocação acerca dessa vulgarização, ao pensarmos sobre a 

questão mencionada acima: não acreditamos que a tecnologia e a ciência promoveram um 

apagamento acerca do mito, mas entendemos que foram novas identidades construídas por meio 

do uso tecnológico. Nesse sentido, reconhecemos que novos ídolos foram fabricados e 

adorados, reatualizando os mitos, na medida em que esses possuem novos referenciais que 

passam a ser um modelo a ser copiado e, por conseguinte, tido como herói. Se compararmos os 

contos de fada e as formas com que são transpostos para a linguagem fílmica, perceberemos 

que as bruxas e os seres sobrenaturais possuem características bastante contemporâneas: as 

princesas podem se transportar ao mundo dos humanos, conectarem-se por intermédio de 

aparelhos celulares, os príncipes já não usam cavalos, mas dirigem carros etc.  

Durand, em seus estudos, já nos advertia sobre o caráter de incompletude que os mitos 

carregam. Para ele, precisamos nos atentar aos dicionários de mitologia, pois cada mito se 

origina a partir de um modelo que lhe convém, que está ligado a um momento cultural e a uma 

época, isto é, o mito se torna incompleto no sentido de que nunca está adornado da maneira que 

se parece em suas lições, por isso, é preciso se atentar nas narrativas para reconhecer esses 

mitos. Afirmam Durand (1996) e Cocco (2016) que ele está ligado a um passado, que se liga a 

outro e remete a outro, infinitamente. Os mitos sempre se atualizam, porque são dinâmicos, se 

renovam e pertencem à coletividade, sendo, por isso, produto de uma expressão coletiva 

(COCCO, 2016), tendo uma característica de atemporalidade. Segundo a autora, quando os 

investigamos nas coleções de imagens eles são identificados em uma versão atualizada. Não se 

buscam os modelos ou aquilo que já foi descrito.  

É na base de todo o mito que há uma raiz arquetípica que desemboca na noção de 

schème, que sugere queda, verticalidade, descida, separação (ARAÚJO; TEIXEIRA, 2009). 

Para os autores, é o schème, e não o arquétipo (Jung), que está na base da figuração simbólica. 

Trata-se de uma generalização dinâmica e afetiva da imagem, que faz junção entre os gestos 

inconscientes e os reflexos dominantes e suas representações. 

Para Keen e Valley-Fox (1989), o mito é a ponta do iceberg, com 10%, e os restantes 

90% estão em uma submersão da consciência, pois ali se encontram os ritos, os conjuntos de 

histórias, rituais e costumes que se ligam entre si, dando significado e senso de direção à 

comunidade, ao grupo, à cultura e à pessoa. 
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De acordo com Saggese (2010), ao citar Ferry (2009), as imagens falam ao inconsciente 

na medida em que, ao narrar uma história para uma criança, ela tem forças para vencer aquilo 

que teme e acha pavoroso. Isso não ocorre com o adulto, pois a ideia de um mundo assustador, 

finito humanamente e que causa medos transforma-o em um ser que não se autoconhece e 

tampouco vive em harmonia com a natureza.  

Ao depreender que os mitos sobrevivem aos tempos por meio da memória e da 

oralidade, Ferry (2009 apud SAGGESE, 2010) assevera que é também pela tradição que eles 

sobrevivem, por meio de diferentes olhares e versões que buscam a inovação e se adequam às 

circunstâncias e ao que pode ser proveitoso, conforme as preferências do narrador. O mito é o 

núcleo, a busca de sentido para a própria existência (CAMPBELL, 1990). 

Ele é metalinguagem, é uma segunda língua que fala da primeira, é o relato de uma 

história verdadeira no princípio dos tempos e que passou a existir como realidade (BRANDÃO, 

1993 apud SAGGESE, 2010). Um mito é a repetição de relações lógicas, linguísticas, ideias e 

imagens expressas verbalmente, essas imagens podem ser chamadas de signos. Para Soares 

(2011), é uma narrativa tradicional e culturalmente enraizada, uma metáfora da realidade, uma 

forma simbólica de saber sobre si – para entender que o homem não pode desfazer-se da sua 

condição temporal e social –, cujas histórias orais e escritas fazem com que o homem saiba 

também dos outros.  

Cocco (2016) nos convida, em seus esboços, a pensar sobre a questão do mito, sobre a 

obra de um autor e a genialidade. Ao citar Durand, a pesquisadora (2016) assegura que a 

diferença entre uma obra banal e um escritor genial se assenta na ideia que se liga ao mito 

cultural. Este está ligado à vigência, mas, em uma grande obra, a imaginação ressuscita o mito 

pelo movimento secundário, ou seja, para um escritor genial é possível transpor os incidentes 

insignificantes da biografia pessoal/história, uma dignidade do mito. A obra-prima, assevera 

Cocco (2016), é a transformação do mito pessoal do autor em uma mitologia coletiva, 

experimentada em sua profundidade. 

Para Paz (2006) e Cocco (2016), toda obra artística, ao ser criada, reflete o imaginário 

humano, que se situa em um inconsciente coletivo. É a partir da razão e da imaginação que se 

constroem o que temos de pessoal, coletivo e inconsciente em uma produção artística. O 

inconsciente coletivo – compreendido como a herança primeira dos antepassados ou o que Jung 

(2000) chama de vida psíquica desses primórdios – é entendido como os pressupostos de todos 

os fatos psíquicos a que somos condicionados, lutando para não perder a liberdade da 

consciência, tentado alocar todos os processos nos antigos trilhos. 
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Os contos de fada são linguagem e compreender de que forma ela se relaciona no mundo 

social é tão importante como analisar as produções contemporâneas. Levi Strauss, citado por 

Creder (2009), nos elucida sobre isso. Para ele, a linguagem está simultaneamente ligada ao 

pensamento mítico e vai além dela. Podemos entender, então, que o mito é parte constituinte da 

linguagem oral e provém do discurso, da palavra (CREDER, 2009). Na concepção da autora, 

ele é percebido em qualquer parte do mundo, independente da cultura ou da ignorância que as 

pessoas porventura tenham em relação ao que foi colhido na narrativa. Por isso, eles relatam a 

origem dos acontecimentos primeiros, tornando-se modelo (arquétipo) daquilo que vamos nos 

constituindo como seres organizados socialmente, civilizados e sexuados (CREDER, 2009). 

Reis (2014) traz uma proposta bastante rica sobre os contos de fada e os mitos. Para ela, 

o gênero advindo dos saberes repassados de geração em geração tem estreita ligação com os 

símbolos e as narrativas míticas. Assim como os mitos surgem de uma necessidade de o homem 

explorar as suas angústias sobre a vida e/ou a morte e a possibilidade de finitude, a relação de 

espelhamento com os deuses, os contos de fada buscam explicar e propor um entendimento 

sobre a vida. Segundo a autora, o conto literário não seria somente uma metáfora do que é real, 

mas algo que é linguagem. Por meio dela, as pessoas são capazes de se tornarem protagonistas 

de suas próprias histórias. 

Podemos entender, logo, que os contos utilizam uma linguagem imagística, que junta os 

símbolos, os mitos e as alegorias, realizando comparações que muitas vezes fazem com que nos 

identifiquemos com os seres fantasiosos. Por meio dos contos é possível que haja a transmissão 

de padrões de pensamentos e de conduta (pedagogia que ensina) que provocam o 

amadurecimento e o crescimento da inteligência da criança, capaz, então, de compreender o 

mundo à sua volta (MAZIERO; NIEDERAUER, 2009). 

A relação entre o conto de fadas e o mito nos faz pensar sobre a grandeza desse universo 

e entender o processo daquilo que somos, sendo um resquício do imaginário coletivo. Assim, 

narrar histórias fantásticas por meio da oralidade, parece-nos ser uma repetição que faz ligação 

com os mitos da humanidade. Creder (2009) faz uma reflexão pertinente ao abordar, em sua 

pesquisa, o que os etnólogos pensam sobre o conto e o mito. Segundo as suas palavras, nas 

culturas onde há uma separação entre os letrados e o povo é possível perceber que não há 

distância alguma entre o mito e o conto. No lugar de dessacralizar o conto, a autora acredita 

que a própria intenção dos personagens míticos leva à conclusão de que há uma degradação do 

sagrado. Ao mudar os nomes dos deuses, eles parecem estar camuflados e desempenhando as 

mesmas funções. Para a pesquisadora, há todos os elementos míticos sagrados nos níveis 
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profundos do inconsciente, do mundo onírico e do imaginário, capazes de compreender que os 

contos de fada são repetições de algum tempo e lugar primevos. 

Ao relacionarmos os mitos objeto dessa pesquisa, podemos dizer que em vários 

momentos as personagens nos levam ao que é comum, ao já dito, ou seja, aos arquétipos 

esperados para uma princesa, um rei e uma rainha. Podemos dizer com isso, que os signos que 

aparecem na narrativa tentam desconstruir estereótipos naturalizados, (como o caso da bruxa 

Valderez), mas ainda reforçam elementos significantes que tangenciam discursos normativos 

(o caso do casamento, do poder do rei sobre a decisão da vida da princesa que será discutido 

nas análises). 

Diante disso, os contos de fada são linguagens que se materializam, dando-nos 

significados (pelas imagens e ideias). Para Eliade (1989) o conto reproduz, em outro plano e 

por outras maneiras, o cenário iniciático exemplar, retoma e prolonga a iniciação no nível do 

imaginário, já que constitui divertimento e evasão para a consciência. As narrativas míticas 

advindas desses contos são também formas de transmissão de mensagens (elementos 

significante e significado) que, por conseguinte, provocam transformações. 

A partir das apreensões do formalista russo Propp (2002), percebemos que não é 

possível prever todos os detalhes que circundam um gênero literário, tendo em vista que eles 

estão assimilados entre si e por isso entrecruzam-se com os elementos internos de um conto. 

Daí ser impossível dizer que o conto e os mitos sejam distintos. Ao contrário, ambos são 

indissociáveis. Esse autor evidencia que os mitos mais primitivos são muitas vezes chamados 

de contos primitivos, já que são obras construídas em diferentes períodos, dentre eles os 

arcaicos na questão de desenvolvimento econômico. 

Assim, sobre a origem dos contos e o mito que a eles se vincula, Creder (2009, p. 33) 

diz:  

 

Analisa-se que eram esses os recursos utilizados para ensinarem às crianças 

sobre os acontecimentos da vida. Era através das artes, dos mitos, das lendas, 

dos contos, que o neófito compreendia o que estava a sua volta, onde ele estava 

envolto e o que o constituía. Os mitos – pode-se acrescentar aqui os contos – 

fazem parte da vida de cada indivíduo de forma peculiar. 

 

O sentido a que o conto e o mito se propõem leva-nos a compreender que esse gênero 

marca o seu início como algo sagrado, religioso. Nas palavras de Creder (2009), não se pode 

aprender sobre as artes plásticas, as gravuras de um povo, sem antes saber sobre suas lendas e 

as narrativas míticas que constituem esse imaginário. Para Propp (2002, 2010), é tomando como 

ponto de partida a narrativa de um personagem que se pode compreender os ancestrais 
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longínquos. É por meio do conto que percebemos as similitudes dos mitos, como eles se 

constroem, de forma extremamente pura, nas narrativas. Daí a importância de pensarmos os 

contos de fada como um arcabouço rico sobre mitos. 

Vladimir Propp apresenta, em seus estudos estruturalistas, algumas reflexões sobre os 

diversos motivos existentes nos contos mágicos e as ações entre as personagens. Ao analisar e 

comparar os diferentes contos, o acadêmico russo chegou à conclusão de que as personagens 

passam por situações diversas. Segundo ele, elas se envolvem nas mesmas funções, colocando 

o conto como um gênero de mesma estrutura em relação a outros (PROPP, 2002, 2010). No 

entanto, as estruturas levantadas pelo pensador sofrem tantas variações, que se perdem. 

Assim, resumidamente, podemos dizer que o conto obedece a uma situação inicial, que 

culmina nas principais funções, portanto, os contos de magia possuem as mesmas ações com 

diferentes personagens e as mesmas ações podem ser executadas de múltiplas formas (PROPP, 

2010). Por mais extensa que tenha sido alguma dessas situações, elas se tornam importantes, 

pois é a partir da estrutura básica proposta por Propp (2002, 2010) que podemos conhecer as 

estruturas que assinalam as narrativas desses heróis. Para Coelho (2003), o estruturalista russo 

identificou na estruturação dos contos e nas ações das personagens, aquilo que ele chamou de 

a fonte da vida. Propp (2010), em seu posicionamento meticuloso acerca da teoria, demonstrou, 

por meio dos quatrocentos e quarenta e nove contos maravilhosos, uma tentativa de explicar a 

uniformidade dos elementos maravilhosos que se repetiam em diferentes partes do mundo. 

Portanto, podemos vislumbrar a partir disso, que as estruturas dos contos demarcam ações de 

ruptura, confronto, superação dos obstáculos e dos perigos e um desfecho.  

Todas as situações mencionadas em função do herói e suas narrativas, isto é, a imagem 

do herói e como o narrador o vê, nos levam a pensar também sobre a constituição da imagem 

de si no emaranhado discursivo e de que maneira os mitos se (re)atualizam. Entendemos que se 

faz importante problematizar os objetos de análise deste trabalho – dois contos de fadas 

contemporâneos; levando em consideração que nesses textos se cruzam discursos, há elementos 

que constituem enunciados, produzindo imagens que nos direcionam ao mito. Para isso, no 

próximo capítulo empreenderemos as tentativas de análises, em busca do fio da costura. 
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4 COSTURANDO OS PROPÓSITOS DA VIDA 

 

Neste capítulo, tomamos a agulha e a linha em nossas mãos para empreender as análises, 

interpretando as narrativas, costurando novas formas de se compreender os mitos e os símbolos 

identificados. Compreendemos, nesse tecer metodológico, que os mitos e os ritos revelam um 

tecido trans-histórico que evidencia as manifestações da religiosidade humana (DURAND, 

1994); afinal, é por meio da mitocrítica que estabelecemos um diálogo e uma relação com o 

texto literário, seja ele oral ou escrito, e é por e a partir dele que vamos em busca do mito que 

o compõe (DURAND, 2001). 

 

4.1 Tecendo as narrativas 

 

4.1.1 A princesa e a costureira 

 

O conto acontece em um reino chamado EntreRios, cuja rainha e rei tiveram duas 

princesas, a Cíntia e a sua irmã, Selene. O lugar era considerado como justo, pois todos os 

impostos cobrados serviam para sustentar as pessoas do castelo e financiar as benfeitorias para 

o reino, sempre tendo como proposta acudir as emergências ocasionadas por grandes catástrofes 

(enchentes e alagamentos). 

Havia um reino vizinho, de nome EntreLagos, e o príncipe Febo era o prometido à 

princesa do outro reino, Cíntia, pois era muito comum que as famílias se juntassem para o 

casamento, pois acreditavam que essa prática servia para estabelecer a paz entre os seus povos.  

Quando Cíntia nasceu, sua Fada Madrinha lançou um encanto para protegê-la, pois sabia 

das exigências reais a respeito do casamento entre os filhos e as filhas dos reinos, temendo que 

sua afilhada fosse se casar sem que amasse o príncipe de todo o coração. Ao lançar o encanto, 

a mulher mágica profetiza que a menina vai saber quem é o seu verdadeiro amor quando a 

pessoa for tocada pelas costas.  

Um dia, os adultos se reuniram para tratar das questões do casamento, houve um ensaio 

para o baile e todos estavam animados para organizar a lista de convidados. Embora Cíntia 

estivesse um pouco receosa, foi acalmada pela Fada Madrinha em sonho, que lhe disse que, 

apesar de Febo e a princesa terem brincado durante muito tempo quando crianças, isso não 

significava que tinham a obrigação de cumprir o matrimônio. Nesse devaneio noturno, a menina 
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caminhava de mãos dadas com a sua protetora e com mais alguém, cujo rosto ela não conseguia 

ver. 

Certa tarde, a princesa pediu que preparassem a carruagem para que prosseguisse com 

os preparativos do casamento, indo encontrar uma costureira muito famosa no povoado, a moça 

da agulha de ouro, conhecida por Isthar. Ao chegar no recinto, as duas conversaram bastante 

para, em seguida, irem até a sala onde havia um espelho e uma pequena banqueta na qual as 

clientes subiam. Nesse instante, Isthar toca as costas de Cíntia e, então, a profecia se cumpre. 

Após o encantamento acompanhado pelos ventos mágicos, Cíntia tem certeza que Isthar 

é o seu grande amor e o confidencia para sua irmã Selene, que, feliz, assentiu, pois amava o 

príncipe prometido. Ao chegar para o jantar, decidem contar para o rei e a rainha que ela não 

se casaria, como ambos gostariam. 

De chofre, o rei manda prender a sua filha no alto da torre do castelo, mantendo-a isolada 

de todo o reino. A rainha, ao tentar impedir-lhe que leve a filha, é ferida no peito com a lança 

de um soldado, ficando ferida e agonizando diante do ocorrido. Quando Isthar soube do fato 

pela princesa mais jovem, ficou aturdida e tentou falar com o rei, mas foi jogada à lama pelos 

guardas.  

O rei, ao perceber que a sua mulher piorava a cada dia devido à ferida aberta no peito, 

resolveu fazer uma promessa, após muitas elucubrações. Comprometeu-se com o reino que 

daria a mão de sua filha a quem conseguisse curar a rainha. Muitos pretendentes se 

apresentaram em vão, pois não consumaram o intento, mesmo com a ajuda de médicos, 

curandeiros e profissionais da alma e do corpo. 

Depois de muitas idas e vindas e conversas com a sua filha Selene, o rei resolveu aceitar 

que Isthar viesse até ele para tentar curar a sua esposa. A viúva, que carregava o objeto mágico, 

tirou um fio do cabelo e o enfiou na agulha, juntando a pele da rainha e cosendo-a, até que em 

um passe de mágica toda a extensão do ferimento estava cicatrizada. 

Contudo, o soberano não cumpriu com a sua palavra, oferecendo à costureira riquezas 

e a subsistência de seu filho enquanto vida tivesse, mas a humilde mulher declinou da oferta. 

Isthar ao ser jogada novamente na lama, o povo fica sabendo do ocorrido, se revolta e segue em 

direção ao castelo, com as tochas em punho, para enfrentar o rei. No entanto, Ishtar atravessa 

na frente do rei para protegê-lo. 

Após longas altercações e persuasões, as pessoas baixam as armas e se sentem 

envergonhadas. O rei, ao perceber que a mulher dos tecidos era corajosa e bondosa (mito que 

salva), honrou a palavra, dando a mão de sua filha em casamento. Cíntia foi solta, os reinos 

souberam da notícia e os casamentos de Cíntia e Isthar e Selene e Febo aconteceram em um 
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lindo fim do dia. Sob a luz da lua e o calor da fogueira, todas as pessoas vieram à cerimônia. 

Dali em diante, ninguém mais seria obrigado a se casar com alguém (significado de 

tradicionalidade) que não amasse de verdade. E assim, todas e todos foram muito, muito felizes! 

(LESLÃO, 2015). 

 

4.1.2 Joana Princesa 

 

João era o nome dado ao filho do rei e da rainha de IlhaAnã. Após muita conversa, os 

nobres decidiram que não mais teriam filhos. Naquela época, era muito comum que as pessoas, 

ao nascerem, trouxessem uma marca vermelha no alto da testa, que identificaria meninos, e 

outros com marcas ornamentadas na palma das mãos, as meninas.  

Na medida em que a criança crescia, não se identificava com o nome que lhe fora dado 

quando bebê, e em seu sétimo aniversário, pediu aos seus genitores que a chamassem de Joana 

para sempre. Esse pedido mexeu muito com todos, que acharam melhor cancelar o passeio de 

aniversário e deixá-la enclausurada no castelo, para que as pessoas não a vissem com esse novo 

jeito de ser. Todos foram impedidos de participar dos protocolos de coroação, casamentos e 

funerais, pois acreditavam que, assim, a criança não questionaria o porquê de ficar somente no 

castelo. 

Preocupados, o rei e a rainha vão até uma bruxa muito sábia, que vivia na floresta, para 

conversarem sobre a sua filha. Valderez era uma simpática mulher e trazia em sua linhagem a 

alta hierarquia no que tange aos ensinamentos ocultos e da natureza. As exortações da mulher 

gentil foram bastante claras, embora incompreendidas, pois ela afirmava que ninguém poderia 

se sentir homem ou mulher a partir de uma marca no corpo. Os nobres resolveram deixar as 

coisas como estavam, porque um dia a adolescência chegaria e, com isso, a vida social seria 

retomada. 

Após quatorze anos, Joana precisou ir à escola em outro reino, IlhaGrande, mas como 

forma de submissão, foi instruída pela mãe de que todas as vezes que alguém a chamasse de 

João não corrigisse as pessoas, para evitar outros problemas. A princesa, ao chegar à escola, 

teve uma adaptação bastante árdua, pois, além de alguns alunos olharem para o alto de sua testa, 

havia um professor, de nome Pedro, que a importunava devido ao seu jeito diferente de ser. 

A violência era cotidiana e houve um dia em que alguns, implicados com Joana, 

desparafusaram as pernas da cadeira, fazendo-a cair. Outro dia, prenderam a menina no 

banheiro enquanto ela tomava banho, mas, com medo de represálias, a princesa ficou calada, 
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dizendo que tudo teria uma causa acidental. A menina se sentia muitas vezes humilhada e havia 

momentos piores, quando, por exemplo, o professor de natação fazia chamada com o seu nome 

de nascimento: “João de IlhaAnã”. 

Depois de um tempo, a menina percebeu que havia uma pessoa em quem podia confiar, 

Julio, um admirador de sua coragem, que suportava a tudo e a todos. Em determinado dia, o 

conteúdo a ser ministrado na aula dizia respeito aos fenômenos climáticos e Julio e Joana são 

aplaudidos por causa de um prodígio realizado ao ar livre: eles fizeram surgir um arco-íris. 

Entretanto, a felicidade da dupla duraria pouco, pois o professor Pedro dirigiu-se a Joana como 

menino, parabenizando-a como tal. Nesse momento, todos riram e apontaram para a princesa, 

deixando-a péssima e em lágrimas. 

Em uma tarde de piquenique com Julio, a princesa Joana resolveu visitar a bruxa 

Valderez, que com muita educação lhe serviu um pouco de um caldo perfumado que vertia do 

caldeirão. Após um bate-papo e de seguir a sua intuição, a senhora da floresta explica aos 

adolescentes que não possui respostas para todas as perguntas, mas que o arco-íris é uma 

raridade, um fenômeno mágico que tem muitas formas de acontecer, dentre elas por meio do 

eclipse da lua, por meio do qual se vê o arco-íris mágico (onde se encontrava o pote de ouro). 

Muito atentos, observaram que a anfitriã afirmou que o próximo eclipse será dentro de um mês 

e que ele só acontece em meio às quedas d’água gigantes. Como presente, ganharam da mulher 

um mapa feito pela costureira Isthar que, em meio às andanças, traçara o lugar das diversas 

cachoeiras que saltam em abismos. 

Após comunicarem aos seus responsáveis, eles decidem embrenhar-se pelos caminhos 

desconhecidos, vivendo momentos de muito perigo, sendo, inclusive, presos por um bando de 

ladrões. São salvos por alguns ciganos, que recusam a recompensa do reino de Joana por 

gostarem da liberdade da vida nômade, que lhes permitia viajar e conhecer lugares e pessoas 

diferentes, com seus distintos modos de vida. 

Posteriormente ao encontro com os viajantes, eles resolveram caminhar por entre águas 

e matas fechadas, encontrando com o sombrear da Lua que os deixava com medo. No auge do 

fenômeno, a Lua ficou toda vermelha e os animais mudaram a sinfonia, ficando todos 

alvoroçados. Quando pensava em alcançar o ouro, Julio ficou assustado ao ver que muitos ali 

já haviam morrido devido à vontade de possuir o metal. Joana se alarmou com o pássaro 

assustado, se desequilibrou e caiu no poço, passando por debaixo do arco prateado e se 

chocando com a água do lago. 

A menina é salva por seu amigo Julio e acordada após muitas massagens no tórax. 

Ambos dormem exaustivamente, acordando após longo período, quando decidiram que 
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voltariam, uma vez que Joana não precisaria ser igual a outras meninas. A princesa renascia 

após a experiência com a luz prateada e, ao ser encontrada pelos soldados da IlhaAnã, retornou 

ao palácio, vendo algo de familiar no quarto de sua infância– o aconchego se materializou 

naquele recinto. 

Na refeição matinal, os pais da menina resolveram que a chamariam de Joana princesa 

e que todos do reino saberiam dessa decisão. Muito feliz, a menina não se conteve no momento 

em que o povoado se reuniu para saudar os regentes e eles brindaram com bastante música, 

dança, comida e bebida. 

Ao voltar para a escola, quando as férias acabaram, a nossa protagonista ainda teve a 

grande prova de sua vida frente a sua identidade. O professor de natação convida os demais 

alunos para saudarem o príncipe João da IlhaAnã, contudo, a princesa, de maneira muito 

eloquente, se defende e afirma que de agora em diante se chama Joana, mas que um dia também 

já foi chamada João e que a sua história não seria apagada, porque tinha muito orgulho dela. 

A bruxa Valderez dá as boas-vindas ao novo ano letivo e convida a todos para 

participarem da roda, dando-se as mãos. Quando a conhecedora da magia troca olhares com a 

princesa, percebe-se um sinal de que ela poderia ser a sua sucessora, uma aprendiz de feiticeira. 

Joana passou a ser uma inspiração para todos do reino. “E assim, todas e todos foram muito, 

muito felizes” (LESLÃO, 2016). 

 

4.2 A linha, a agulha e a costura – empreendendo as análises 

 

Neste item, nos apropriamos da imagem da agulha para tecer algumas considerações 

acerca das análises realizadas nas histórias. Para situar o leitor, primeiramente estabelecemos 

os nós e as costuras a partir das linhas de Leslão (2015). Em outro momento, traçamos as 

interpretações seguindo os novos caminhos propostos por Leslão (2016), para, em seguida, 

trazer, em nossos fios teóricos, algumas impressões e recorrências obsessivas encontradas em 

ambas as narrativas.  

Os contos de fada são elementos bastante ricos para compreendermos a tradição oral, a 

forma com que os ensinamentos são repassados e transmitidos, produzindo novas 

movimentações no plano social. Ao iniciarmos a leitura dos contos arrolados, percebemos que 

suas linhas de abertura se dão pelo “Era uma vez”. Essa modalidade de narrativa situa o leitor 

em um tempo e espaço qualquer, delineados pela fantasia e pelos devaneios. Para Bettelheim 

(2005), esse jeito de iniciar um conto já delineia ao leitor que estamos deixando o mundo real 
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e concreto para viajar em um lugar fantasioso que em algum momento terá algo a revelar. 

Assim, é compreensível que as ‘narrativas mágicas’ tragam um arcabouço simbólico na 

linguagem que não está circunscrito na realidade cotidiana. 

 

4.2.1 Segurando a linha e a agulha na mão: primeiros traços de análises 

 

Ao analisarmos a primeira obra de Janaína Leslão, A princesa e a costureira, 

percebemos que o reino no qual a narrativa se instaura é demarcado por diversos símbolos e 

signos que se tornam recorrentes, dentre eles o elemento água, cujo movimento está muitas 

vezes ligado à noção de queda, tendo a montanha como plano de fundo e propiciando-lhe um 

lugar importante entre a cachoeira e o seu percurso na história, como se observa a seguir:  

 

Este reino [EntreRios] tinha os limites demarcados pelas águas de dois rios 

que desciam das montanhas, garantindo fartura nas colheitas e trazendo 

música no som das cachoeiras [...]. E havia um reino vizinho que se chamava 

EntreLagos, porque ficava em meio a dois grandes espelhos d’águas. 

(LESLÃO, 2015, p. 9, grifo nosso). 

 

A água é o elemento ligado ao feminino, sendo considerada mais uniforme que o fogo 

(BACHELARD, 1998). Na concepção de Chevalier e Gheerbrant (2009), a água toma outro 

sentido, ela é fonte de vida, purificação e centro de regenerescência (regeneração). Na Bíblia, 

podemos mencionar que a água adquire um significado de purificação, da morte para o pecado 

(batismo, nascimento para a vida nova). Como bem afirmam os autores, na Ásia esse elemento 

está muito associado à fertilidade e à corporalidade, pureza, virtude e sabedoria. Já para Durand 

(2012), a água está ligada ao espelho dormente e sombrio e é uma bebida, cuja carga de mistério 

se apresenta sob os diferentes estágios desse elemento. A água que escorre é a figura do 

irrevogável, uma epifania da desgraça do tempo (DURAND, 2012). De certa maneira, ela 

reflete algo misterioso daquilo que somos, na medida em que é uma continuidade entre a palavra 

humana e a palavra da água (BACHELARD, 1998).   

A relação que Leslão faz ao trazer EntreRios e EntreLagos nos ajuda a pensar sobre a 

função do rio na narrativa mítica da personagem. Já em Leslão (2016) há toda uma construção 

imagética que faz de Joana uma heroína da fluidez. Para comprovar o nosso raciocínio, nos 

amparamos em Chevalier e Gheerbrant (2009), para quem o rio é uma simbologia da renovação, 

da morte. Durand (2012) nos ajuda a comprovar a nossa interpretação, já que a água na narrativa 

de Leslão (2015) também se configura na viagem sem retorno. Como bem discute o francês, na 
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água que escorre não se banha duas vezes. Constatamos que o signo água adquire um sentido 

interessante ao longo da narrativa: o próprio rio remete ao movimento, a uma viagem sem 

retorno (DURAND, 2012). As personagens no momento que são enlaçadas pela magia da fada, 

não retornam à situação preestabelecida para as mulheres. Neste caso, a princesa não cumpre o 

seu destino marcado pelo poder do pai, já que não casa com a pessoa a quem está prometida. 

Constata-se, na personagem Cíntia, que o seu lugar será evidenciado pelas imagens da 

morte afetiva de seu pai ao descobrir que ela não deseja casar-se com o príncipe. Naquele 

momento, institui-se uma morte social, porque a princesa não sai do seu reino, EntreRios, para 

ter uma vida em sociedade. Outra coisa interessante é a forma como a princesa é enunciada no 

texto. A personagem é materializada discursivamente, seguindo um padrão comum que tem 

sido construído no que tange à condição da mulher na sociedade: ser submissa e obediente em 

relação ao que o homem propõe. Embora tenhamos uma narrativa dissidente, ou seja, que 

questiona os padrões vigentes de normatividade, vislumbramos uma constituição identitária 

contraditória que está ligada ao que é discursivo e por isso, social: a princesa de personalidade 

forte, teimosa como o pai (LESLÃO, 2015, p.34), não consegue romper com a decisão dele em 

deixá-la na torre. Quero dizer com isso que a personagem não rompe com a sua condição de 

filha em relação ao pai (que institui o poder sobre o seu destino de maneira impositiva). Ela 

prefere aceitar o destino e ficar presa à torre, ainda que a sua vontade fosse dar vazão ao afeto 

pela costureira.  

Ao nos atentarmos para outro signo da água, podemos fazer menção a EntreLagos, reino 

no qual o príncipe Febo (prometido para princesa Cíntia) vive. Esse signo que contém duas 

faces: o significante e o significado, sugere que é um lugar distinto do outro reino, que, embora 

não seja mencionado diretamente, remete ao perigo, uma vez que esse símbolo está ligado ao 

silêncio e ao sombrio. O frio é um atributo e uma manifestação da natureza que tem uma relação 

muito próxima com a morte (quando o corpo está sem vida fica gelado), remete à tristeza e à 

melancolia, como se constata em: “E havia um reino vizinho que se chamava EntreLagos, 

porque ficava em meio a dois grandes espelhos d’água que, no frio intenso, congelavam e 

tornavam-se campos de patinação” (LESLÃO, 2015, p. 9).  

A partir de Durand (2012) podemos afirmar que a imagética da água nos traz múltiplas 

interpretações, sendo uma possível para a nossa análise, que é a de que toda a obra de Leslão 

(2015) se constitui o enaltecimento supremo do arquétipo da mulher. Segundo o pensador 

Gilbert Durand, as múltiplas metáforas da água e suas aproximações podem evocar esses 

significados. Os elementos lexicais “montanhas”, “espelhos d’água” e “cachoeiras”, nos 

confirmam esse pensamento e nos levam a outra possibilidade – a eufemização da queda. 
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Segundo o que nos advoga o autor supracitado, a queda nos aproxima da morte, mas pode, 

numa perspectiva linguístico-mística, tornar-se uma eufemização da dor e transformar-se em 

descida. Ao mesmo tempo em que o símbolo da queda é descer ao fundo, cair e perder o 

equilíbrio, ela pode ser também a primeira experiência do medo (DURAND, 2012), que nos 

coloca a questionar o sentido da angústia humana e a sua temporalidade.     

Leslão (2015) tem uma maneira muito interessante de dar um lugar à água: ao mesmo 

tempo em que ela é fartura e alude ao renascimento, pode tornar-se elemento de humilhação 

(Isthar sendo lançada à lama) na narrativa, quando se funde com a terra e a água, por exemplo. 

Assim, adquire múltiplos significados, pois a sua imagem pode remeter à calmaria, ao amor, 

àquilo que dá vida e também ao que dá a morte, portanto, esse elemento pode adquirir um 

sentido maléfico (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009). Em Leslão (2015) a partir do signo 

água, múltiplos signos se configuram (chuva, rio, cachoeira) em imagens de dor, esperança, 

renovação e alusão à feminilidade.   

Assim, podemos perceber, no conto da Joana princesa, uma imagem que remete ao 

elemento água como algo descendente, ou seja, aquela que cai do céu, que é uma semente que 

vem fecundar a terra (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009). Em Leslão (2015, p. 18) isso fica 

ainda mais evidente: “[...] Junto com a carruagem também chegou a chuva que, ao derramar 

suas primeiras gotas, renovou a esperança de fartura e de tempos mais amenos em nossos 

corações”. 

Ao chegar a carruagem na casa de Isthar, a realeza que vai encomendar costuras de 

roupas passa a ser a luz que se abeira, porque logo após a sua chegada vem a chuva, 

simbolizando fartura. Na verdade, o que vemos é a capacidade de enlaçar a imagem da agulha 

(como sinônimo de subsistência do trabalho) e da chuva (que fertiliza o solo e traz a 

sobrevivência da costureira). Se a chuva é o símbolo universalmente considerado como 

celestial, aquela que fecunda o solo, que fertiliza a terra (CHEVALIER; GHEERBRANT, 

2009), então fica evidente que o mito da chuva como sinal da chegada da fartura é algo presente. 

Há, na proposta de Leslão (2015), diferentes conjuntos que produzem imagens, mitos e 

símbolos que remetem ao conto de fadas. A presença de reis, rainhas e fadas é uma indicação 

bastante plausível para que possamos concretizar tal afirmação. De acordo com Reis (2014), as 

fadas são uma espécie de oráculo que tem muito a ver com o destino das pessoas. Nos fios de 

A princesa e a costureira é esse ser maravilhoso que lança um encanto sobre a sua tutelada e 

esta, por conseguinte, tem a vida cheia de conflitos. O fatum, como propõe Coelho (2003), é 

evocado e determinado pela força da palavra da fada. Em Leslão (2015) só haverá sentido na 

narrativa para a princesa encontrar o amor, se houver o cumprimento do destino, isto é, para se 
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cumprir, faz-se necessário que um ser mágico prenuncie sobre a existência da menina. Na 

narrativa, a vida de Cíntia é guiada por esse espírito, cuja intenção se baseia em mais do que 

exercitar o livre-arbítrio da princesa, mas também em fazer parecer que esta é capaz de fazer 

escolhas por si mesma. No fragmento a seguir vemos o poder de deferimento que esse espírito 

possui e o seu livre trânsito entre o mundo dos vivos e dos espíritos:  

 

Quando Cíntia nasceu, sua Fada Madrinha ficou preocupada com a ideia de a 

afilhada ser obrigada a se casar com alguém que talvez não amasse de todo 

coração e, por precaução, lançou-lhe um encanto: – Princesinha, crescerás e 

saberás quem é o seu verdadeiro amor assim que essa pessoa lhe tocar as 

costas [...]. Vendo a afilhada sofrer com dúvidas em seu coração, Fada 

Madrinha lhe apareceu em um sonho. (LESLÃO, 2015, p. 10-12). 

 

Desse modo, entendemos que todo o trajeto do conto de fadas só tem sentido, na 

narrativa de Leslão (2015), porque o signo da fada madrinha nos remete a um arquétipo. Ao 

predizer um encanto para a princesa e comunicar-se com ela, percebe-se o estabelecimento de 

uma ponte, de uma ligação entre os mundos físico e sobrenatural. Portanto, esses seres 

maravilhosos são mestres da magia que possuem o poder paranormal do espírito e capacidades 

mágicas da imaginação, que, às vezes, podem decepcionar os desejos mais ambiciosos, afinal, 

a fada representa aquilo que o homem talvez não possa realizar, mas que construiu pela 

imaginação (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009).  

A simbologia da Fada está muito ligada ao aspecto feminino, ao sentido da mãe 

protetora ou da Terra-Mãe-Natureza (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009). Segundo 

apontamentos dos autores citados, esses seres tradicionalmente vieram dos confins da terra, aos 

poucos, até chegarem à superfície, passando a morar nas montanhas e tornando-se espíritos do 

luar, das águas e da vegetação. Contudo, ao longo da narrativa a Fada Madrinha reconfigura o 

mito, pois não pertence ao modelo hegemonicamente aceito e valorizado pela sociedade. Em 

momento algum há menção à moradia a que essa protetora pertence, mas, pela imagem a seguir 

(Figura 1), podemos inferir que o seu habitat se situa entre as montanhas e os rios.  
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Figura 1 - Fada Madrinha e a princesa 

 
Fonte: Leslão (2015). 

 

Ao trazermos as impressões de Durand (2012) acerca dos regimes diurno e noturno, 

temos uma estrutura heroica que subjaz à figura da Fada Madrinha. Interpretamo-la como 

noturna, pois, ao longo do fiar da narrativa, há a imagem do apaziguamento, da conciliação 

entre as confusões (pensamentos e dúvida da princesa em relação ao casamento). A partir de 

sua ação, diferentes conflitos e atributos heroicos serão determinados na narrativa e isso traz 

um aspecto cíclico à história, uma vez que diferentes períodos são encerrados em função da 

ideia do amor entre duas mulheres. Foi a partir do encanto da cuidadosa e preocupada senhora 

da magia que houve a possibilidade de Selene casar-se com Febo, de Cíntia e Isthar (significado 

de Estrela) encantarem-se uma com a outra e de as personagens manifestarem a sua existência 

no reino. 

Fazendo um contraponto ao aspecto político de uma obra situada com o seu tempo, 

podemos dizer que Leslão (2015) avança bastante em relação ao questionamento de padrões. 

Na imagem acima tem-se um elemento significante que contraria a hegemonia dos contos de 

fadas – a Fada madrinha também é uma dissidente, na medida que a sua constituição identitária 

foge do biotipo que é aceito e valorizado socialmente. Nesses emaranhados discursivos temos 

uma figura negra, um corpo fora do padrão esquálido e que detém o poder de transformar ou 

pelo menos predizer o destino de outra criança negra. Nesse sentido, há uma quebra de 

parâmetros, já que a militância feminista da autora a favor da diversidade humana provoca 

questionamentos sobre as dissidências.  
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O elemento mágico que se constrói em Janaína Leslão (2015) torna-se bastante 

recorrente, visto que a luz (elemento diurno), as ventanias (elemento cíclico) e a agulha mágica 

(objeto que costura qualquer tecido) passam a ser centrais para que o leitor se sinta envolvido 

e levado até o final. De tal modo, o encanto da Fada Madrinha desencadeia uma série de ações 

que transformam os mitos da narrativa, (re)configurando-os. Como se constata a seguir, o amor 

só foi possível porque as profecias mágicas foram proferidas por seres sobrenaturais: 

 

[...] E foi enquanto ajudava Cíntia a subir na banqueta que Isthar tocou a mão 

nas costas da princesa: a profecia se cumpriu! Uma luz tomou conta de todo o 

ambiente. Um redemoinho de vento se formou na sala, girando Cíntia e Isthar 

junto com as flores que ali estavam. As duas deram-se as mãos por medo e, 

passado o susto, continuaram assim, girando e sorrindo, desfrutando da magia 

daquele encontro. 

 

Na passagem acima podemos depreender que a Estrela por meio de sua luz vem de 

encontro à Lua, tornando-se prontas para o afeto. A ideia de duas mulheres se apaixonarem é 

bastante transgressiva, porque questiona o mito do homem e da mulher como figuras que se 

unem para a procriação. Há uma evidência de que o imaginário coletivo acerca do homem e da 

mulher seja rompido. O leitor é levado a questionar a sociedade pela própria personagem em 

relação ao sentimento que nutre por uma igual: 

 

Para piorar, a tradição dizia que uma mulher tinha que amar um homem. E 

agora, seria jogada na rua por amar uma mulher? Seria condenada a um 

casamento forçado apenas para cumprir o que era esperado pela tradição? 

Como faria para que todos entendessem que esse amor era tão amor quanto 

outros amores? Seria melhor fugir do reino? (LESLÃO, 2015, p. 21). 

 

Ao analisar atentamente a Figura 2, percebe-se uma tentativa de ruptura da norma, pois 

na maioria das vezes, nos contos de fada, as princesas são brancas e estão em busca de um 

príncipe que as salvam. Entretanto, a narrativa trouxe uma tradição secular, ainda que tivesse a 

intenção de romper com o normativo: a princesa precisava ser salva por sua outra parte amorosa. 

Quer dizer, ela ainda precisa da figura heroica de alguém que a salve, nesse caso, Isthar. Diante 

disso, entendemos que a quebra dos padrões normativos ao longo da narrativa se evidencia não 

porque o próprio conto de fada postula isso, porquanto há situações que reproduzem as práticas 

discriminatórias na sociedade. 
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Figura 2 - A princesa e a costureira 

 
Fonte: Leslão (2015). 

 

É possível perceber, na imagem apresentada na Figura 2, outros desenhos apresentados 

em relação à condição social e à constituição identitária das personagens. Isthar é uma 

costureira, viúva e branca, que cuida do seu lar e filho; Cíntia é uma mulher negra, que possui 

um lugar privilegiado em relação à costureira. Ao lançar mão dessa nova configuração mítica 

há um derramamento dessa tradição que, por conseguinte, atualiza os novos mitos e propõe 

inovações sobre a diversidade humana. Deste modo, podemos afirmar que os romances inter-

raciais são outras formas de transgressão à norma perpetuada nos contos de fada.   

Em relação a algumas imagens obsessivas que se repetem em Leslão (2015) há 

recorrências nos símbolos da água (mencionados anteriormente) e naqueles que remetem à 

altura, a algo divino e universal, tal como o céu se apresenta e os movimentos cíclicos da lua. 

Sobre isso, temos a seguinte impressão:  

 

Nas noites, o buraco no alto da parede mostrava-lhe o céu reluzente. 

Imaginava que as sombras na lua eram ela e Selene explorando suas crateras 

e caçando os seus dragões. Já Isthar se desdobrava naquele céu: era a estrela 

que aparecia ao entardecer, uma outra que brilhava forte à noite e também 

aquela do amanhecer, forte estrela da manhã. Sentia-se acompanhada. 

(LESLÃO, 2015, p. 30). 

 

Podemos utilizar-nos de Durand (2012) para pensar sobre o lugar que a noite adquire 

nesse trecho. Segundo o que nos demonstra o autor em suas discussões, a luz não existe sem as 

trevas. A noite possui uma existência simbólica autônoma, pois é a partir dela que o ser e o não 

ser se configuram. Apoiado ainda em Durand (2012), podemos dizer que a metáfora da noite 
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materializada nessas antíteses (sombra e amanhecer) é a semanticidade que inscreve as 

personagens em condições de ordem e desordem, ausência e presença.  

O lugar que o dragão possui no excerto acima pode evidenciar o arquétipo do animal, 

da noite e da água, ao mesmo tempo. Ao sinalizar a exploração desse ambiente tomado como 

feminino que é a lua, podemos inferir que as personagens intentam no descobrimento de si 

mesmas, na medida em que a própria lua nos possibilita aproximar do feminino, daquilo que é 

cíclico. Entendo com isso, no excerto narrativo apontado acima, sobre a própria condição das 

duas irmãs. Na obra em questão, o ato de explorar a si mesmas seria questionar o papel social 

determinado ao arquétipo feminino (a princesa que precisa casar com o príncipe escolhido) e o 

medo que estaria atrelado às pessoas que questionam a imposição dessa ordem normativa (a 

figura do rei). Segundo o antropólogo Durand (2012), o dragão está muito ligado ao regime 

noturno, pois é um monstro antediluviano que, por conseguinte, se atrela à figura do medo, ao 

trovão e ao semeador da morte. No apocalipse, liga-se à imagem da pecadora (poderíamos 

aludir à princesa Cintia por amar uma mulher e a Selene por amar o noivo da irmã) e muitas 

vezes tem uma relação imagética estreita com as águas do mar.  

Ao atentarmos para a construção feita pela princesa, entendemos que esse eu vive nas 

sombras de si devido a sua condição sexual, mas que tem um lenitivo, quando a costureira passa 

a ser a figura heroica universal e angelical que a salva. Ao recorrermos a Chevalier e Gheerbrant 

(2009), entendemos que a imagem obsessiva do céu tem a ver com a manifestação da 

transcendência do poder, da perenidade e da sacralidade. A condição deixada pela princesa no 

excerto anterior nos leva a inferir que Isthar é um ser que está acima, que consegue transitar 

entre os movimentos cíclicos evidenciados no entardecer, amanhecer e anoitecer e por isso é 

dotada de sabedoria infinita e leis morais.   

Sobre os elementos cíclicos, temos as imagens obsessivas em relação à lua e à noite. 

Ambas estão envoltas em um mistério que tem ligação forte com a morte e com a angústia e 

são consideradas símbolos nictomórficos. A noite é entendida por Durand (2012) como a 

substância maléfica em que estão todas as valorizações precedentes. Na intepretação durandiana 

a noite negra é a própria aparição do tempo e é nela que se encontra o ranger dos dentes e o 

caos.  

Há vários momentos no conto de fadas em que a noite e a lua são as passagens 

angustiosas sobre o tempo ou a transformação de um ciclo que se renova. O relógio, por 

exemplo, marca o tempo-noite em que a princesa é levada prisioneira para o alto da Torre, o 

que ocasiona a sua morte social no reino: 
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Durante um jantar, elas se encheram de coragem e solicitaram que todos os 

empregados saíssem da sala para falarem sozinhas com seus pais [...]. Todos 

em silêncio, só ouviam o forte tique-taque do pêndulo do relógio no fim do 

corredor. Foi então que, repentinamente, as portas se abriram e o rei ordenou 

aos guardas. (LESLÃO, 2015, p. 22). 

 

Em outro trecho, a noite em que acontece a prisão da princesa traz tristeza para todo o 

reino e evidencia-se que as águas se entristeceram devido à fatídica noite: “Em EntreRios, no 

entanto, desde a noite em que Cíntia foi presa na torre, o canto dos rios ficou diferente. As águas 

que saltavam das cachoeiras faziam um som abafado ao encontrar as pedras no fundo do leito”. 

Já a lua pode significar morte e renascimento, símbolo do eterno retorno (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009) marcado por suas fases lunares (DURAND, 2012). Ela está muito 

ligada à obsessão do tempo e da morte, mas na narrativa heroica de Leslão (2015), por exemplo, 

em algum momento, passa a ser o arquétipo feminino que testemunha a felicidade dos casais 

que se unem em matrimônio. Disso podemos depreender que os símbolos não são únicos, 

estáveis, mas passíveis de interpretações que se deslocam no arcabouço histórico. 

Um dado interessante para se problematizar são as estações do ano e os mitos que esses 

arquétipos representam. Ao longo das duas obras de Leslão (2015, 2016) há essas redundâncias 

míticas que marcam as fases da narrativa e as conquistas e frustações das personagens. Em 

Leslão (2015), por exemplo, vemos que, em um verão, as famílias decidem sobre o casamento. 

No início do outono, a princesa anuncia que não vai se casar com o príncipe Febo. No inverno, 

há a falta de esperança do rei de EntreRios em relação à sua esposa que estava ferida pela lança. 

Por fim, a primavera traz a bonança de uma situação feliz, são as boas notícias relativas ao 

casamento que acontece naquela mesma estação.  

Ao recorrermos a Chevalier e Gheerbrant (2009), os autores nos demonstram que as 

estações foram representadas de maneiras diversas ao longo do tempo e as artes tiveram 

bastante influência nisso. De acordo com eles, as estações do ano têm a ver com as diferentes 

fases que os humanos passam em suas existências, pois elas representam, para as civilizações, 

o ritmo da vida, os ciclos de desenvolvimento, a maturidade e o declínio. As sociedades e as 

civilizações demarcam, na sucessão das estações, aquilo que ajustam para o reinício e a 

alternância cíclica da existência. 

Ao trazermos as estações para uma visão durandiana, compreendemos que são 

arquétipos, frutos da tradição dos contos e das lendas populares, que se manifestam em 

determinado espaço histórico. Para Durand (2012), os arquétipos são modelos de conduta entre 

o racional e o imaginário e por isso são produções imaginativas. A cada estação em que Leslão 

(2015) desfia a sua narrativa, os mitos são ali (re)configurados, as imagens de si são construídas 
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e o leitor é levado a acreditar no que lê, mesmo sabendo tratar-se de um gênero que se situa no 

universo simbólico e maravilhoso. 

Nessas costuras nas quais empreendemos as análises, faz-se importante trazer, ainda, o 

símbolo mítico que se corporifica no fogo. O fogo, para Chevalier e Gheerbrant (2009), adquire 

significado relevante por estar ligado à destruição, mas também ao fogo intermediário entre o 

plano terrestre e o celeste. Ademais, é purificação que se aproxima ao complemento da água. 

Esse arquétipo tem a ver com a ligação entre os mundos dos vivos e dos mortos, como no ato 

da cremação. Ele obscurece, devora, queima e sufoca. Para Bachelard (1999), o fogo é aquele 

que transita entre o bem e o mal. Ele brilha no Paraíso e incendeia no Inferno, além de ser 

íntimo e universal. Assim, é atributo sexual, uma vez que a sua concepção se deu pelo amor e 

pela fricção. No livro de Leslão (2015), o arquétipo do fogo tangencia uma purificação, tendo 

como estopim a revolta do povo frente às decisões do rei em relação à Isthar. A simbologia do 

rei agencia os atributos da paternidade que trazem os arquétipos de pai e monarca no conto. O 

primeiro ordena e sabe que os outros obedecerão e o segundo determina o destino da filha, 

fazendo com que a sua vontade seja atendida em relação ao casamento dela com um príncipe.   

Verifica-se uma característica do regime diurno, uma vez que as pessoas usam as tochas 

e os soldados combatem com as lanças em punho: 

 

Ao ver a aproximação das pessoas com as suas tochas em punho, os guardas 

pensaram que alguma tragédia tinha acontecido à vila e abriram os portões, 

mas foram surpreendidos pela revolta. Os soldados eram bem treinados para 

lutar contra os forasteiros, mas nunca contra a sua própria gente [...]. Não 

tinham coragem de ferir ninguém e, assim, o povo facilmente arrancava as 

lanças de suas mãos. (LESLÃO, 2015, p. 41, grifo nosso). 

  

– Um rei injusto não merece ser um rei! Um rei injusto não merece ser um rei! 

– e foram se aproximando com tochas e lanças empunhadas. (LESLÃO, 2015, 

p. 40, grifo nosso). 
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Figura 3 - A costureira jogada na lama 

 
Fonte: Leslão (2015). 

 

O símbolo mítico do fogo presente nos excertos anteriores, tangenciam o que Bachelard 

(1999) afirma sobre esse elemento – o fogo sobe das profundezas e se volta com amor, mas se 

oculta, desce na matéria e se torna vingativo e odioso. Os símbolos ascensionais presentes nas 

imagens da obra de Leslão (2015) relacionam-se uma verticalidade, uma tentativa de colocar o 

homem na posição ereta de suas ações. Nesse sentido, podemos dizer que o povo, em posição 

de enfrentamento, evidencia o regime diurno, ou seja, o regime que alude à agressividade e às 

tecnologias das armas. É a partir do povo que as condições das duas mulheres são aceitas pelo 

reino. Podemos dizer que o ato das tochas em punho nos convida a ressignificar o sentido do 

popular diante da nobreza, afinal, é o povo que decide invadir o castelo para trazer dignidade à 

costureira. A partir do signo ‘povo’, e da relação entre o significante e o significado, emerge 

um outro signo correlacionado a ele, qual seja, o signo ‘democracia’, carregando todos os 

desdobramentos que podem surgir da relação entre o significante e o significado. Para citar um 

dos possíveis desdobramentos desse significado podemos falar sobre a cena que todos se 

reúnem para enfrentar o rei (a lei e a autoridade) e reivindicar um espaço de igualdade entre a 

costureira e a nobreza. 

O alto da torre, as lanças em punho, as tochas, tudo isso faz parte do imaginário de 

combate. Há um plano simbólico na narrativa, pois as pessoas se veem revoltadas com o rei 

(figura hegemônica masculina), que regula as normas e governa a sexualidade da filha. Nesse 

sentido, a imagem sugere que as pessoas precisam ter atitudes combativas frente às questões de 

ordem política. É por meio do enfrentamento que as conquistas sobre a diversidade humana 
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podem avançar. No dizer de Bachelard, citado por Durand (2012), o alto é a postura de 

enfrentamento, da gigantização e da contemplação monárquica ligados à dominação soberana, 

já que a contemplação do alto dá uma sensação de controle e dominação do universo.  

Outra redundância obsessiva marcante no conto de fadas A princesa e a costureira está 

restrita ao símbolo da madeira. Por três vezes esse elemento é trazido à tona, estabelecendo uma 

espécie de elo entre os dois mundos (o físico e o sobrenatural – Figura 1) e o objeto que serviu 

como mediação da fartura para a costureira Isthar. O mito da partilha fica evidente na figura 4, 

quando o viajante deixou a agulha mágica com a promessa de que nunca mais passasse 

necessidades. O objeto mágico adquire um significado muito importante ao longo da narrativa, 

porque é a partir dele que se resolve parte do conflito: a subsistência material e afetiva se 

materializam por intermédio da agulha, pois é ela que une a carne ferida e o amor da Princesa 

e Costureira.  

O elemento lexical agulha, unido ao adjetivo mágica, nos provoca, porque não é 

qualquer agulha que une um objeto, no caso, a pele de uma pessoa nobre, mas é um artefato 

singular cujo significado é o movimento, a tecedura que liga a carne ferida de uma mãe (figura 

6 adiante) à parte do corpo de uma mulher desviante da norma (fio de cabelo da costureira). Ao 

partirmos para a análise da figura 5, percebemos que a madeira foi a intermediária entre o 

alimento vindo de fora para a princesa.  

 

 

 
Fonte: Leslão (2015). 

 
Fonte: Leslão (2015). 

 

Figura 4 - O príncipe Febo visita a 

princesa Cíntia 

 

Figura 5 - A agulha mágica deixada 

sobre a mesa pelo viajante  
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A porta da cela, ainda que maciça, passava a água e os alimentos, símbolos que trazem 

o imaginário da sobrevivência. O elemento semântico da porta em Leslão (2015) pode ser 

interpretado como a passagem e o contato do mundo externo para o interno. A princesa tem 

uma condição dissidente, de uma mulher nobre que possui afeto por outra, e isso faz com que 

esteja separada do mundo nobre. Assim, a porta seria o signo que denota a fragilidade da 

princesa e a sua limitada condição de mulher que ama outra mulher. Ao infringir a vontade do 

rei (aquele que tem o poder), ela se vê bloqueada, impedida de acessar as vantagens de quem 

adere à normatividade.  

Sobre a água e os alimentos, estes podem ser interpretados a partir dos schèmes de 

descida propostos por Durand (2012), ou seja, esses signos, ligados à subsistência, dizem 

respeito, na concepção durandiana, ao segundo gesto da postura digestiva do regime noturno – 

ligado à matéria da profundidade e à técnica do devaneio da bebida e /ou do alimento. Assim, 

conseguimos vislumbrar na narrativa o encontro de Febo e Cíntia como signo de intimidade, 

embora a negativa da princesa sobre o alimento oferecido (falta de apetite) possa estar ligado à 

angústia do tempo – a não manutenção do corpo, logo, a sua condição de morte causada pela 

desesperança. Ressalta-se que, embora não apareça o verbo cuidar nessa passagem do conto de 

fada, subentende-se que o ato de levar algo com “tempero especial” (LESLÃO, 2015, p. 31) 

para a princesa se conjuga no schème da intimidade. 

A seguir, os trechos que nos apontam algumas conclusões:  

 

No outro dia, quando a família acordou, o viajante já havia ido embora, mas 

deixou sobre a mesa um pequeno objeto pontiagudo dourado e um recado 

escrito com o carvão que havia esquentado a sopa da noite anterior: [...]. “A 

esperança é o que há de mais precioso. Outro bem valioso que carregava 

comigo é esta agulha de ouro. [...] Reis e rainhas baterão à sua porta em busca 

de seus serviços e vocês não passarão mais necessidades”. (LESLÃO, 2015, 

p. 16, grifos nossos). 

 

A porta da cela era de madeira maciça, mas havia uma abertura no alto, por 

onde se poderia ver a pessoa presa e também passar alimentos e água [...]. 

Assim que o príncipe se foi, Cíntia se lançou ao prato como se aquele fosse o 

melhor dos banquetes. Enquanto comia, sentada no chão de sua cela, 

enchia-se de esperanças. (LESLÃO, 2015, p. 31-33, grifos nossos). 

 

Compreendemos, nas passagens anteriores, que a esperança se materializa por meio do 

elemento mítico da madeira, presentes também no carvão – elemento de madeira queimada. 

Podemos afirmar que os mitos da partilha e da esperança subjazem nesses trechos, pois a 

madeira trouxe o alento, a energia necessária para que a princesa se enchesse de esperança. As 

personagens acima nos levam a refletir sobre esse mito do compartilhar a esperança, seja por 
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meio do alimento (que traz sustento à vida), seja pelo apoio moral (que fortalece a princesa para 

o enfrentamento de novas provas). No plano mítico da costureira Isthar, esse material foi o 

elemento que trouxe a ‘boa-nova’, já que o viajante, ao doar-lhe a agulha mágica, lhe dera a 

esperança de que suas necessidades seriam supridas.  

Aqui esse objeto pontiagudo tem a ver com a capacidade de transmutar o físico e o 

sobrenatural. O próprio sentido de pontiagudo leva-nos a refletir que não é qualquer pessoa que 

está autorizada para delinear a costura, amarrar algo. É preciso que haja domínio da técnica, o 

que sugere movimentos precisos sobre o que se cose. Outro dado interessante é que a aparição 

da agulha esteve muito ligada ao sentido digestivo e às fantasias de profundidades e aos 

arquétipos da intimidade. Após a divisão da sopa com o viajante, temos o suprimento do 

estômago, órgão que até no senso comum acredita-se que acontece a digestão, no qual Gilbert 

Durand afirma que os povos da antiguidade chamavam de “o rei das vísceras” (DURAND, 

2012).  

Por fim, para costurar a nossa primeira análise, trazemos a figura mítica da fiandeira, da 

agulha e o imaginário que a elas está associado. Durand (2012) entende que o arquétipo da 

fiandeira pode ser ligado à fada, pois para ele, ela também obedece ao aspecto lunar, ou seja, 

toda a ciclicidade que evoca esse astro transita ao que é bom ou nefasto. Podemos dizer sobre 

essa figura na narrativa que ela adquire o mesmo sentido dado por Porfírio na antiguidade: a 

fiandeira é a força da lua (DURAND, 2012), por isso, uma divindade lunar. Nesse sentido, 

Isthar possui a incumbência, ainda que não explícita na narrativa, de cuidar do destino, criar 

vestimentas para as pessoas de acordo com os seus desejos.  

Leslão (2015) tece a sua obra buscando articular os mitos da antiguidade aos mitos 

modernos e as personagens. Isthar é uma mulher que tem uma ligação com a honra e a coragem 

e esses atributos não poderiam ser menores para uma pessoa que tem como objeto mágico uma 

agulha de ouro (instrumento de poder e riqueza na mão de uma mulher simples). Ao nos 

apoiarmos em Durand (2012), percebemos claramente que a nossa heroína mítica mostra o 

regime diurno como construção na narrativa, apesar de trazer em poucos momentos, elementos 

do regime noturno (intimidade, gesto da descida etc.). O ato de enfrentar o rei, as pessoas que 

queriam feri-lo e a luta diária pela sobrevivência com o seu filho são elementos ligados a esse 

arquétipo.  

Assim, podemos afirmar que Isthar é uma espécie de ‘Senhora dos laços’, que tem como 

ponto central o destino das pessoas. O adjunto nominal remete à Senhora soberana da vida e do 

destino. Por meio de suas mãos uma norma é destituída, com o aval do povo.  É a única capaz 

de decidir o destino da rainha (pelo objeto cirúrgico representado pelo signo da agulha), quando 
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ela se coloca em ação para curar e cicatrizar a sua ferida, salvando-a. Asseveramos então, de 

acordo com a teoria de Durand (2012), que a costureira é uma figura mítica lunar, pois traz em 

seu artífice os ciclos, os movimentos e a capacidade de engendrar formas e vestes. As roupas 

(tecidos) e os fios são os arquétipos do destino e são esses movimentos lunares da costura que 

fazem com que reconheçamos que a agulha é o talismã do destino. O ato de fabricar tecidos e 

costurá-los nos evoca a ideia dos acontecimentos da vida e a força da passagem do tempo. A 

roupa está situada num tempo e a própria condição de sua produção se liga ao histórico, à 

existência e à diversidade humana. Atentemos ao trecho a seguir: 

 

 – Alteza, esta é uma agulha mágica. [...] Com ela, costuramos roupas para as 

pessoas, mas nunca tivemos a necessidade de costurar os seus corpos. Mesmo 

assim, acredito que a pele é a roupa com a qual nascemos e [...]. 

Isthar pegou um fio de seu próprio cabelo para utilizá-lo como linha. Com 

delicadeza e habilidade costurou a ferida, que cicatrizava a cada ponto dado. 

(LESLÃO, 2015, p. 36). 

 

Figura 6 - O fio de cabelo e a agulha mágica 

 
Fonte: Leslão (2015). 

 

Como se pode constatar, o tecido ou o ato circular de dar os pontos é um símbolo mítico 

do ligador, ou, como Durand (2012) chama, de uma ligação tranquilizante, símbolo do 

inconsciente coletivo pela técnica de produção. O ato de costurar esses tecidos, chama-nos 

atenção Durand (2012), está ligado à capacidade de reparar o hiato, o rasgo que representa a 

ruptura. O próprio ato de suturar a pele da rainha foi uma ação ligada a um recomeço e à 

reparação. Esses fios do discurso evidenciam a necessidade de reparação e mudança. 

Percebemos, na narrativa, que Isthar é uma figura apaziguadora, pois é ela quem resolve o hiato 

entre a princesa e o pai e une a pele de sua rainha. Nas intepretações de Chevalier e Gheerbrant 
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(2009), o enfiamento da agulha tem a ver com processos simbólicos da porta solar, ou o que 

eles chamam de saída do cosmo.  

Como podemos verificar, o conto de Leslão (2015) traz, em seus arquétipos, os símbolos 

da água. O cabelo, segundo Durand (2012), tem uma ligação com esse símbolo, que remete às 

ondas. O cabelo é a feminização da costureira e a ligação entre o que é humano e espiritual. Na 

narrativa em questão, esse pelo transmuta em força e poder, já que a partir dele a pele é 

costurada. Podemos dizer, assim, que a costureira e a rainha teriam um elo para todo o sempre, 

já que o cabelo possui em seu significado aquilo que se liga mesmo depois de cortado. Ao citar 

Bachelard, Durand (2012) nos aponta que o cabelo possui uma imagem que vai além de ser 

uma água corrente, mas o que mais o institui é o movimento: o fato de ondulá-lo, por exemplo, 

sugere a imagem aquática, ou seja, as ondas das águas que escoam nos mares e rios. Contudo, 

o ato de arrancar um fio de cabelo pode ser interpretado como a passagem do tempo e da 

mortalidade. Ademais, ao ser enlaçado em uma agulha mágica, tem o poder de trazer vida 

(unindo o estado físico pele ao espiritual cabelo – magia da agulha de ouro). Depreendemos, 

então, que o ato de retirar o cabelo para coser a pele da rainha foi uma ação que remete à força 

e ao destino, já que, em muitos sentidos, o cabelo é a morada da alma (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009) e é a partir dele que a vida retorna para todo o reino. 

 

4.2.2 Desatando o segundo nó 

 

Procura-se, aqui, desprender os nós que permeiam a obra de Janaína Leslão (2016), 

Joana princesa, que, ao longo da narrativa, se mostra uma menina transexual bastante forte 

frente às questões da sexualidade. A heroína mítica construída ao longo da narrativa nos sugere 

que Joana tem a sua sexualidade policiada, regulada e, portanto, produzida por diversas 

instituições, dentre elas, a familiar e a escolar. 

No conto analisado, temos uma presença interessante do número sete. A vida mítica de 

Joana está assentada em dois ciclos. O primeiro, quando tinha sete anos de idade e se identifica 

como menina; o segundo, quando chega a hora de ir para a escola, no reino de IlhaGrande. 

Vejamos em seguida: 

 

No dia de seu sétimo aniversário, os pais foram ao quarto da criança acordá-

la. Tomariam café da manhã juntos e sairiam para passear. [...] A criança 

achou de fazer um pedido:  – De presente de aniversário, quero que me 

chamem de Joana para sempre. Eu sou uma menina! [...]. (LESLÃO, 2016, p. 

9). 



104 

 

 

Quando o inverno de seu 14º aniversário se aproximou, a preocupação dos 

pais com o futuro aumentou. [...] O filho teria que sair dos muros do castelo 

para estudar no reino IlhaGrande. (LESLÃO, 2016, p. 11). 

 

Temos, nessas imagens, os ritos de passagens entre ser uma criança e estar-se em 

processo de transformação para a adolescência, época que marca os grandes conflitos. A 

transformação da princesa Joana ao longo da narrativa só foi possível porque houve a soma dos 

números sete, que desencadearam a transposição ritualística da infância e da adolescência. 

Podemos ver, nesse número, uma conclusão cíclica e a renovação que determina o lugar da 

nossa heroína na narrativa (veja-se o encantamento mítico do arco-íris – que possui sete cores). 

Esse número possui poder e é considerado mágico. O sete é o sentido que damos às passagens 

dos ciclos concluídos e que nos evoca à ansiosa dúvida do que virá depois (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009).  Um dado interessante nos leva a refletir sobre esse momento na 

narrativa e o número sete. O arco-íris e as suas cores representam a mudança da condição física 

da princesa criança se transformando para a vida adulta de menina, afinal, segundo o que nos 

direciona a cultura popular, quem passar pelo arco-íris mudará de sexo.  Essa numerologia que 

marca o movimento cíclico na obra de Leslão (2016) relaciona-se ao Regime Noturno 

(DURAND 2012). 

Ao longo do conto, delineamos os arquétipos que marcam a figura do rei e da rainha. 

Assim como acontece em A princesa e a costureira e Joana princesa, constata-se que os textos 

materializados na publicação de 2016 produzem algumas imagens obsessivas, nas quais os 

signos da paternidade e da identidade do monarca se apresentam. Embora mais amena que na 

narrativa anterior, o símbolo da lei predomina em ambas, isto é, o poder e o controle 

tangenciados pela discursividade no conto de fada. Entendemos que a figura da rainha, presente 

no arquétipo da mãe, coaduna as decisões do esposo. Como se vê no fragmento a seguir, 

evidencia-se a tentativa de o pai e a mãe se ausentarem da vida social em função da 

transexualidade da filha: 

 

Confusos com o pedido [ser chamada de Joana para sempre], em uma atitude 

drástica, cancelaram o passeio de aniversário e decidiram que a criança não 

sairia do castelo até que aceitasse ser um menino. [...] Rainha e rei de IlhaAnã 

deixariam de ir, inclusive, a coroações, casamentos e funerais dos reinos 

vizinhos. Assim, a criança não questionaria o motivo de ficar sempre em casa, 

uma vez que veria seus próprios pais o tempo todo no castelo. (LESLÃO, 

2016, p. 11). 
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O aniversário possui uma simbologia marcante no ciclo de uma existência, conforme 

Chevalier e Gheerbrant (2009). Tomando por base as instruções de Durand (2012) acerca do 

regime noturno, percebemos que quando os pais de Joana negam o passeio da princesa também 

estão negando-lhe uma existência que se pauta pela identidade da transexualidade, ou seja, os 

pais exercem o controle social sobre a vida da menina.  

Ao deixarem de participar de cerimônias tidas como ritos de passagem, tais como 

casamentos e funerais, há uma tentativa de construir um sujeito mítico noturno, que se encontra 

recluso na intimidade do castelo para não obter problemas com os demais sujeitos do reino e 

do castelo. Há uma tentativa de se construir duas figuras simbólicas sobre o apaziguamento e a 

conciliação. Notamos, por isso, a importância do imaginário coletivo sobre o casamento como 

instituição secular e as questões sociais. Ao mencionar esse ritual na narrativa, Leslão (2016) 

sinaliza o quanto essa união é símbolo marcante entre um homem e uma mulher (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009). Contudo, a escritora descontrói esse imaginário, ao colocar duas 

mulheres para se casarem, rompendo social e discursivamente com o que é tido como padrão.  

A feiticeira Valderez traz, em sua constituição mítica, toda a simbologia ligada ao 

feminino, à criação e à Mãe-Natureza. Percebemos, pelos símbolos deixados, que a sua prática 

está muito ligada à vida e ao ciclo do tempo.  

 

A bruxa habitava uma casa de pedra na floresta. [...] Como bruxa, acumulava 

em si a sabedoria do tempo passado e, assim, de alguma maneira, podia prever 

o porvir. [...] A casa de pedra tinha sido de sua bisavó, avó, mãe e, um dia 

seria de sua herdeira. (LESLÃO, 2016, p. 12, grifo nosso). 

 

Como bem confirmam Chevalier e Gheerbrant (2009), a vegetação da floresta (local de 

morada da bruxa) remete ao símbolo do desenvolvimento, ao nascimento da terra que germina 

a semente, unidade fundamental da vida. Ao buscar Durand (2012), compreendemos que a casa 

de pedra é o lugar do aconchego, um atributo do regime noturno que sinaliza a feminização, um 

duplicado microcósmico do corpo material e do corpo mental. A casa determina como um ser 

vivente a personalidade de quem vive nela. Os utensílios, as disposições dos móveis, tudo está 

pretensamente ligado à imagem da intimidade.   

A disposição dos seus móveis denota a completa intimidade e espiritualidade, que estão 

ligados ao útero gerador da grande mãe e à perfeição: 

 

[...] Lá dentro todos se acomodaram nas cadeiras de madeiras que ficavam 

dispostas ao redor da mesa redonda. A casa tinha um único cômodo. Além da 

mesa, havia um caldeirão de barro, em um canto equilibrado sobre gravetos 



106 

 

secos, em que lentamente fervia algo. A seu lado, um armário simples com 

utensílios de cozinha. [...] Em cuias de casca de coco, a bruxa lhes serviu o 

reconfortante líquido quente do caldeirão. (LESLÃO, 2016, p. 12). 

 

Figura 7 - O rei e a rainha em encontro com a bruxa Valderez 

 
Fonte: Leslão (2016). 

 

Observando atentamente, percebemos elementos que simbolizam o regime noturno 

proposto por Durand (2012) e que todos têm como arquétipo a subsistência, o calor, o alimento 

ou substância, a abundância, ligados à postura digestiva. Podemos identificar no círculo (a mesa 

e a mandala na parede), na taça, nas cuias e no caldeirão esses regimes bastante manifestos. 

Segundo o antropólogo francês, o círculo remete à figura da casa. É tido como o centro, embora 

se relacione ao quadrado e evoque um sentido mítico de intimidade, de totalização, de repetição 

(movimento cíclico). Buscando apoio em Chevalier e Gheerbrant (2009), entendemos que o 

círculo é a ausência de divisão, do lugar que é transcendente e pode ter um sentido muito 

próximo ao céu. Valderez confere esses atributos na medida em que participa das danças 

circulares, dos aconselhamentos e das decisões da realeza.   

A taça remete à unidade mítica do útero, pois está ligada à fecundidade, à estrutura 

mística do imaginário, e tem uma relação com a intimidade (DURAND, 2012). É na taça que 

temos o símbolo da imortalidade, da abundância; ela pode ser comparada ao seio materno que 

produz o leite, sendo também a essência de uma revelação (CHEVALIER; GHEERBRANT, 

2009). A feiticeira, ao receber as pessoas em seu lar, sacia a sede e a fome de conhecimento de 

quem a procura. O caldeirão e a cuia unem-se ao imaginário da abundância e é por meio do 

recipiente de ferro que se produz o líquido de harmonia universal. Portanto, partindo das três 

simbologias do caldeirão apresentadas pelas lendas célticas (a abundância, a ressureição e o 
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sacrifício), notamos que a caldeira de Valderez cumpre com a primeira função: ninguém se 

afasta do receptáculo sem obter a completa fartura, a subsistência para o corpo e para a alma. 

O arquétipo da bruxa na obra de Leslão (2016) relaciona-se a uma figura andrógina, 

tendo em vista que ela não possui nem as marcas na testa e nem as marcas nas mãos, incialmente 

trazidas nos tecidos discursivos, como distinção de gênero masculino e feminino. 

 

Valderez, então, pegou a moringa de água que havia sobre a mesa e lavou suas 

próprias mãos e rosto. Assim, limpa de qualquer resto de carvão que pudesse 

causar dúvidas exibiu suas palmas e sua testa. Não havia nelas nenhum sinal. 

(LESLÃO, 2016, p. 39). 

 

Valderez transgride o imaginário coletivo ligado à bruxa. As suas ações ao longo do 

conto se dão de forma a colocar o consulente como aquele que faz as suas próprias escolhas, 

não interferindo no destino de cada um, ainda que seja uma conselheira que estivesse sempre 

de prontidão para ouvir todos que a procurassem. Depreendemos que, historicamente, os mitos 

que denotam essas entidades são como seres maléficos, vingativos e vilões. Em Joana princesa 

não há uma estreita relação com a comunidade da realeza e do povoado, já que a bruxa é 

convidada, inclusive, para dar as boas-vindas ao ano letivo na escola. 

Janaina Leslão (2016) consegue, com seu modo de contar a história, levar o leitor 

criança, adolescente e adulto a refletir sobre o seu tempo, mesmo tomando como modelo o 

tradicional gênero contos de fada. A escola adquire, em sua obra, uma redundância mítica de 

um espaço dúbio que se estabelece entre o acolhimento e a exclusão de quem se posiciona 

diferente do que ela espera e legitima. Assim, é possível inferir que a instituição escolar é um 

lugar que veicula a tradição (PEREIRA, 2007), o padrão. É nesse ambiente que percebemos o 

imaginário coletivo conflituoso frente às questões diversas da existência humana. Concluímos, 

nesse sentido, que a instituição escolar é o espaço do democrático, mas também do conflituoso, 

posto que as relações entre as personagens sejam de enfrentamento. Podemos dizer que o signo 

“escola” adquire na obra a ideia de pluralidade.  

Ao longo da narrativa mágica de Leslão (2016), constata-se aquilo que as pesquisas de 

Fernandes (2014), Pereira (2007) e Louro (2000, 2003, 2010) tem discutido: a escola é o espaço 

das normalizações e coloca os sujeitos em uma sociedade dividida. Essa instituição impõe 

modos de ser e de se comportar de acordo com o que ela espera da normalidade (RAMIRES 

NETO, 2011). Vê-se essa situação no fragmento a seguir: 

 

A adaptação da princesa foi complicada, não por ter dificuldades com as 

matérias, mas porque sentia os olhares de professores e alunos para o alto de 
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sua testa, em busca de uma certa marca vermelha. [...] A violência era 

constante. Além das perguntas inoportunas, alunos e alunas que ela sequer 

conhecia sentiam-se à vontade para esconder o seu material escolar, 

desparafusar as pernas de sua cadeira para fazê-la cair. [...] Houve uma vez 

inclusive que Joana foi trancada no banheiro enquanto tomava banho. 

(LESLÃO, 2016, p. 17). 

 

Outra questão que merece ser destacada é a forma com que o professor de natação Pedro 

vem sendo tecido na narrativa. O arquétipo de autoridade que ele representa autoriza que os 

demais discentes debochem da princesa Joana e faz com que o seu universo mítico se ligue ao 

elemento água e às suas profundezas.  

 

O pior de todas as humilhações partia de Pedro, o professor de natação, que, 

ao fazer a chamada insistia em perguntar por “João de IlhaAnã”. E, frente ao 

silencio do suposto aluno, esperava que os risinhos dos demais cessassem 

antes de prosseguir. (LESLÃO, 2016, p. 17). 

 

A alusão à morte que as águas providenciam estabelece um diálogo com o arquétipo do 

homem resistente, que não aceita o diferente. Há a morte social de Joana frente à sua identidade 

de gênero, na medida em que o professor escolhe não chamá-la pelo nome social e opta por 

marcar o seu nome de registro civil. Esses enunciados nos levam a aproximar-nos das 

discussões de Bachelard (2002), ao afirmar que as águas podem desembocar nos abismos e o 

sofrimento delas pode ser algo infinito. 

Outro símbolo bastante organizado na obra em análise é o arco-íris. Esse é o ponto de 

ligação com a esperança do porvir. Geralmente, surge após tempestades e está muito ligado ao 

universo simbólico da luz e do Sol. Na narrativa, esse elemento é transfigurado por uma 

perspectiva objetiva da natureza – os efeitos climáticos que determinam o fenômeno – e pelas 

subjetivas, lendas que versavam sobre um suposto pote de ouro ou contavam que alguém, ao 

atravessar sob o arco-íris, teria trocada a sua condição de gênero – caso fosse menina, se 

transformaria em menino e vice-versa. 

Esse elemento estabelece uma ligação, um caminho intermediário entre a terra e o céu. 

É a ponte que os heróis e deuses precisam para estabelecer contatos com o Outro mundo e o 

nosso (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009). Como nos elucidam os autores citados, o 

número sete está presente em sua simbologia, pois são sete as cores de sua imagem. Ao 

trazermos as cores do arco-íris para a atualidade, temos essa imagem presente no movimento 

das dissidências sexuais, que tangenciam a luta pelos direitos e emancipação social. Janaína 

Leslão tende ao mito obsessivo frente a esse símbolo, pois é a partir dele que a personagem 

resolve aventurar-se, com o seu amigo Julio, rumo a uma transformação.  



109 

 

Na Grécia, explicam Chevalier e Gheerbrant (2009), o arco-íris está muito relacionado 

à deusa Iris, a mensageira dos deuses, sendo a relação entre os deuses e os homens e o contato 

rápido entre eles. Esse fenômeno está ligado à ideia de mistério, ao que é invisível e visível e 

pode significar um prenúncio de coisas felizes, de acontecimentos cíclicos (como o ventilador, 

mostrado na imagem a seguir). Também se une às faces de uma categoria ligada ao noturno 

quando se relacionam às expressões de temor (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009). O arco-

íris para Joana é o signo da transcendência. Ao notarmos atentamente na capa do livro, é 

possível perceber esse símbolo andrógino atravessado entre o castelo e a princesa. Assim, 

podemos depreender, na obra em questão, que há uma busca incessante da personagem para 

transcender a sua autoidentificação de menina transexual. 

Há um momento na história de Joana princesa em que o temor toma conta da 

protagonista. O professor de natação (a figura das águas que podem afogar) a faz chorar e, com 

isso, pode-se fazer uma interpretação possível: 

 

Os aplausos vigorosos dos presentes foram interrompidos pela voz 

impertinente do professor de natação: 

– Gostaria de parabenizar os alunos Julio e João. O trabalho dos garotos foi 

muito bem feito. [...] E de repente, todos estavam rindo e apontando para 

Joana. A princesa, agora, se sentia péssima. [...] Derramando lágrimas, sem 

emitir palavra, Joana foi dando passos para o lado até se colocar atrás do amigo 

e lhe pedir que a levasse embora dali. (LESLÃO, 2016, p. 22). 

 

Figura 8 - O experimento do arco-íris na escola 

 
Fonte: Leslão (2015). 

 

Tomando como ponto de partida as interpretações de Durand (2012) sobre as lágrimas, 

é possível afirmar que o arquétipo do professor de natação (das águas que causam afogamento, 
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morte da identidade de gênero da princesa) favorece uma imagem que tem relação com o 

desespero. Nesse caso, o arco-íris adquire o sentido de medo e insegurança, isto é,  um signo 

do mito moderno de transformação.  

Há outro momento da narrativa em que a relação mítica do arco-íris com a 

transformação é colocada no plano simbólico da morte e do renascimento, juntamente com o 

símbolo da Lua (elemento cíclico do tempo). O lago, como a imagem mítica do perigo, do 

silêncio e da morte, representa, na história, o mito da ressurreição (evidenciado pela cor de 

sangue). Vejamos: 

 

Para passar debaixo do arco ou chegar até o seu final, era necessário atravessar 

para a outra margem. [...] mas a princesa caiu, passando por debaixo do arco 

prateado durante a sua trajetória. Neste momento uma luz intensa saiu do arco, 

convertendo a paisagem vermelha, por um instante, em prata. O grito cessou, 

quando se ouviu o barulho do corpo de Joana chocando-se com a água do lago. 

Silêncio. E tudo voltou a ser cor de sangue. [...] A luz vermelha da Lua deixava 

a água com pouca visibilidade. (LESLÃO, 2016, p. 32-33). 

 

Figura 9 - O eclipse lunar, o arco prateado e a queda de Joana 

 
Fonte: Leslão (2016). 

 

No plano simbólico, constata-se que Joana precisa da figura elementar que o arco 

sugere, para transformar-se em menina, como sempre se viu e reconheceu. Como bem menciona 

Chevalier e Gheerbrant (2009) acerca da simbologia desse instrumento, tem-se um ato criador 

que vai em direção à perfeição, mas, para isso, verificamos que é preciso haver a epifania 

imaginária da angústia do homem sobre a temporalidade. Os tecidos discursivos presentes em 

Leslão (2016) sugerem uma predominância do simbolismo da queda (Regime Diurno do 

Imaginário – símbolo catamórfico) para atingir o que para Joana seria o modelo de beleza e 



111 

 

perfeição – ser uma menina, afinal, o símbolo da queda está muito ligado às metáforas das 

trevas e da agitação (DURAND, 2012).  

O arco como elemento do destino, imagem do arco-íris, que manifesta a própria vontade 

divina, é o princípio de ligação para que haja uma espécie de morte que ressurge para a vida 

(Joana se transforma em algo diferente após o fenômeno mágico e se empodera em sua 

sexualidade e sua condição de ser uma identidade dissidente). Ao cruzar o arco, temos na 

personagem o símbolo do enfrentamento proposto pela luz, pois essa remete ao regime de 

enfrentamento proposto por Durand (2012) e faz parte do Regime Diurno. 

Ao interpretarmos Durand (2012), depreendemos que a lua vermelha adquire um sentido 

sexual, que tem muita proximidade com a queda de Joana. A ideia do mênstruo é muito 

interessante, se pensarmos no contexto judaico cristão, para pensarmos nessa queda, pois 

poderíamos sugerir tratar-se de uma feminização do pecado que aproxima a uma conversão de 

misoginia que as águas escuras (o lago silenciado e com pouca visibilidade) e o sangue 

transparecem. Entretanto, é possível constatar que há na narrativa e nos elementos cíclicos uma 

valorização do feminino, na qual existe uma plenitude. Desse modo, entendemos o porquê de 

o sangue ser temido, posto que é senhor da vida e da morte, é o relógio humano da feminilidade 

e marca o drama lunar (DURAND, 2012).    

Ainda sobre as imagens arroladas anteriormente, não podemos deixar de trazer à 

discussão os efeitos simbólicos entre a antítese do vermelho da paisagem e a cor prata, 

ocasionados pelo Eclipse da Lua, que Leslão (2016) transmuta na narrativa: 

 

Quando o auge do eclipse se fez, a Lua ficou cor de sangue e pintou toda a 

paisagem de vermelho. Os animais começaram a fazer algazarra com gorjeios, 

coaxos e zumbidos. A reação imediata de todos os seres viventes era a de se 

esconder para que aquela cor não lhes tocasse o corpo. Isso explicava porque 

tantos não conseguiam achar o arco mágico: no momento do eclipse, a vontade 

era a de se entocar. (LESLÃO, 2016, p. 33).  

 

Segundo Chevalier e Gheerbrant (2009), o signo da cor prata remete à purificação, ao 

elemento feminino. Para os autores, há um sistema de correspondência em que esse metal é 

considerado a Lua-água. A prata remete ao imaginário como um arquétipo do frio, da 

passividade, do aquoso e do lunar, tendo como cor o branco. Ao nos amparar em Durand (2012), 

apreendemos que o simbolismo teriomórfico (as faces do tempo do Regime Diurno) presente 

no arquétipo animal nos traz múltiplas interpretações para o excerto anterior. Percebemos 

claramente uma valoração da imagem negativa presente nos répteis e pássaros (talvez noturnos, 

já que não são evidenciados) e a possível enunciação de algo nefasto.  
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O eclipse como uma manifestação dramática (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009) é 

o contrário da manifestação da luz. Na narrativa, ele adquire uma carga simbólica muito 

importante, pois é a partir dele que a nossa figura mítica da transexualidade tem o encerramento 

de um ciclo (experienciado como João) e passa a refletir sobre a sua própria condição: “– É 

isso: eu sou in-com-pa-rá-vel! [...] Incomparável como um pote de ouro no final do arco-íris, 

como um arco prateado na noite. [...] E essa vida valiosa é a minha, do jeito como sou” 

(LESLÃO, 2016, p. 38). 

Assim, podemos relativizar duas interpretações possíveis para o episódio simbólico que 

marca a saga de Joana e o astro feminino: o eclipse é a quase morte do astro (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009) e, por isso, as pessoas se voltavam para o ato de se abrigar. Note-se, a 

cor vermelha remete ao sangue, que é o veículo da vida. O vermelho faz oposição à luz, por 

isso, é calor, remete ao imaginário do fogo (ato de se entocar para não se queimar). O sangue 

também pode representar o ciclo feminino, que tem a ver com a menstruação, e isso remete à 

figura sexual e à feminização; historicamente, pertence ao imaginário da impureza. A 

menstruação simbólica evidenciada no eclipse é a morte lunar, o símbolo que remete à água 

negra (DURAND, 2012).  

Joana, ao longo de sua narrativa mítica, está envolta por aspectos diurnos da queda, por 

símbolos que remetem ao renascimento. Por isso, o arquétipo da princesa transexual está muito 

ligado à ideia de fluidez: “No momento em que o vermelho transformou-se em prata, quando 

Joana passou sob o arco-íris, a princesa renasceu para si. Tal como um bebê que, envolto em 

água e sangue, no momento do parto se depara com a luz” (LESLÃO, 2016, p. 40). Nesse 

sentido, podemos dizer, por exemplo, que o sangue feminino é carregado de simbologia, que o 

constitui a partir de uma fluidez. Esse material biológico nos convida a pensar sobre a vida e 

morte, ao que é fecundo e não fecundo. Assim, o sangue feminino materializado no mênstruo, 

simboliza algo que não fecundou, quando o sangue envolto no bebê no parto, remete à vida. 

Portanto, a princesa em sua busca mítica morre simbolicamente como João para renascer como 

Joana. 

Ao nos aproximarmos das teias de Durand (2012), compreendemos como o arquétipo 

da princesa em queda se evidencia. No excerto anterior identificamos o regime diurno, 

confirmado pelo símbolo catamórfico. O simbólico do parto tem a ver com a queda, aponta-nos 

o antropólogo francês. Segundo as suas discussões, é a primeira experiência que a criança tem 

com o medo, ao ser forçada pelos movimentos da parteira, e ao se ver diante das mudanças de 

níveis que essa fase implica. Percebemos que a heroína mítica se encontra em uma perspectiva 

da agitação. Assim como a criança que muda de posição para ver a luz fora do útero, Joana 
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busca essa identificação e esse movimento ao ser envolta em água e sangue, de maneira a ter 

uma existência de reconhecimento de si. No dizer de Durand (2012), a queda é um atributo que 

está ligado ao tempo vivido.  

 

4.2.3 Tecidos interligados a outros tecidos: em busca das imagens obsessivas nos contos 

 

Nas narrativas de Janaina Leslão (2015, 2016) ocorrem algumas imagens que se tornam 

recorrentes nos contos em geral. Para situar o leitor quanto à nossa escolha neste estudo, 

constatamos nas obras em análises que as imagens nos conduzem ao achado que rege os seus 

mitos, já que há repetições de algumas delas que transporta à construção de suas redundâncias 

obsessivas. Para Durand (2012), a repetição dos simbolismos está ligada a uma relação do 

centro com o caminho de constelação do regime noturno. É por meio dessa repetição que 

podemos identificar os mitos presentes nas narrativas orais e verbais, seja pela redundância dos 

seus temas ou pelo simbolismo a ele associado.  

Durand (1994) nos seduz ao pensar sobre o imaginário, levando em consideração que 

ele faz parte de algo alógico comparado ao pensamento ocidental, que vem desde Sócrates até 

Aristóteles. Segundo demonstra, ele é sonho, devaneio, mito, rito e narrativa de imaginação. O 

imaginário, afirma o antropólogo francês, é identidade não localizável, tempo não assimétrico, 

que está muito presente na repetição; pode ser também um museu de imagens, quer seja todas 

as passadas produzidas ou as que venham a sê-lo. 

Ao caminharmos com a aurora de Joana princesa e A princesa e a costureira, tivemos 

a oportunidade de viver experiências de devaneio, magia e mundo extra-humano que nos faz 

compreender que somos seres mágicos, envoltos entre mundos simbólicos, imagéticos, cuja 

vivência está pautada por aspectos sociais e históricos que demarcam o tempo de urgência, de 

modo a levantar certos questionamentos acerca da vida existencial. 

Durand (2012) nos leva a pensar, em suas reflexões, que o mundo das imagens 

construído pelos regimes diurno e noturno não é determinado pela orientação tipológica do 

caráter, mas por fatores que propiciam conjunções que se ligam a aspectos sociais, que nos 

constituem em diferentes arquétipos. Assim, percebemos que é possível encontrar, nas obras 

em análise nesta tese, os arquétipos do rei, como a figura do monarca, da lei, os arquétipos da 

filha do rei, o arquétipo do preconceituoso, etc. 

As obras de Leslão (2015, 2016) nos levam à reflexão existencial do que é ser humano 

e se constituir como diferente. Ao enveredarmos por suas linhas, percebemos claramente a 
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tentativa de transformação social por meio da palavra, da transgressão, da desestabilização de 

um modus vivendi da norma. Há, em seus dois livros, uma recorrência ao universo mítico ligado 

à feminilidade, quer seja por meio dos astros (lua, a cor prata), quer seja pelas imagens míticas 

do universo que configuram simbologias do movimento e da agitação (águas, lago). Ainda que 

haja tensões que causam enfrentamentos por parte das heroínas míticas, percebemos que elas 

se digladiam em constituições imaginárias que lembram os aspectos direcionados ao universo 

masculino. É o caso, por exemplo, do fogo, elemento ligado ao masculino, ao quente, e que se 

torna a antítese. Dessa forma, pretendemos aqui delinear quais as imagens obsessivas ou as 

redundâncias que se configuram nos mitemas, sempre organizados por e através dos símbolos, 

levando-nos aos mitos que regem a produção de Janaína Leslão. 

Para constituirmos o registro obsessivo das imagens da Leslão (2015, 2016), decidimos 

apresentar discursivamente quais são os mitemas/temas que nos levam ao mito diretivo das 

obras. Primeiramente, esclarecemos de antemão, como veremos abaixo, que as constelações de 

imagens são núcleos organizadores nos quais os símbolos se constituem em isomorfismos que 

tangem à polarização das imagens (DURAND, 2012). Vejamos o quadro a seguir. 

 

4.3 As redundâncias míticas: (re)desenhando os moldes em busca dos mitemas 

 

Quadro 1 – Os mitemas identificados 

Constelações de 

imagens A princesa e a costureira Joana princesa 

 Mitemas/temas Mitemas /temas 

Lugares  Castelo, casa (remete ao poder, à 

lei); símbolo do acolhimento e 

aconchego. 

Castelo, escola; casa de pedra 

(remete ao lugar da lei, da norma e 

do poder; acolhimento e 

aconchego)  

Estações do ano/clima Verão, outono, inverno, primavera, 

chuva, seca, brisa da manhã 

(passagem do tempo, ciclo da vida; 

vida e morte). 

Outono, inverno, primavera e 

verão, arco-íris, eclipse lunar, solo 

seco, chuva (passagem do tempo; 

transformação cíclica; vida e 

morte).  

Elementos/Natureza Luz, sombra, noite, aurora, 

entardecer (passagem do tempo, 

ciclicidade). 

Montanhas, floresta, flores, árvores, 

mato, folhas (imagem p. 20) 

(simultaneidade entre a vida e a 

morte; passagem do tempo). 

Manhã, amanhecer (passagem do 

tempo, ciclicidade); árvore, 

floresta, ilha, folhas (proteção e 

acolhimento; passagem do tempo). 

Astros/Elementos da 

natureza 

Sol, lua, estrela (passagem do 

tempo; ciclicidade); fogo – tochas, 

fogueira, água – cachoeiras, rios, 

terra, carvão (purificação; vida e 

Lua crescente, lua cheia, céu, sol 

(passagem do tempo; ciclicidade; 

água (mar), fogo (fogueira), 

cachoeiras, carvão; agitação, 
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morte; agitação e movimento; 

energia oculta – símbolo do fogo). 

movimento; energia oculta – 

símbolo do fogo). 

Alimentação/refeição   Jantar, bandeja de comida, sopa 

rala, pedação de pão, copo d’água, 

mel, frutas (fonte de vida e 

nutrição). 

Caldeirão de barro, armário e 

utensílio de cozinha (fonte de vida e 

nutrição); almoço, líquido quente 

(servido pela bruxa), café da manhã, 

cesta matinal, água, comida (fonte 

de vida e nutrição). 

Objetos/Objetos 

mágicos 

Lanças (enfretamento, luta, morte); 

agulha de ouro, pote de ouro (união, 

ligação, solar; relação do feminino 

– pote e masculino – ouro). 

Tintas, cuia de coco, taça (imagem 

p. 13 e p. 30; identidades múltiplas; 

ligação ao feminino); mandala 

(imagem p. 13), agulha de ouro, 

pote de ouro (ausência de divisão; 

união, ligação, solar; relação do 

feminino – pote e masculino – 

ouro). 

Cerimônias/rituais Casamento, ensaio da dança 

(conciliação do inconsciente –

feminino e masculino; celebração, 

ciclicidade no ritmo que se dança). 

Festividades de aniversários, 

funerais, coroações, casamentos, 

dança na festividade do ano letivo, 

(celebração, passagem do tempo; 

vida e morte; ciclicidade). 

Animais  Pombo-correio, cavalo (símbolo do 

amor e da paz, mensageiro 

benéfico; símbolo que se liga ao 

tempo e ao arquétipo lunar, faz 

alusão ao movimento e às vezes ao 

fogo). 

Sapos, pombo-correio, pássaros 

(citados como gorjeios) (símbolo 

crepuscular, têm relação com a 

ciclicidade e com o arquétipo água-

noite-Lua; símbolo do amor e da 

paz, mensageiro benéfico. 

Parte do corpo Cabelo, pele (ligação entre o físico 

e o sobrenatural, ciclicidade e 

passagem do tempo; identidade). 

Rosto, testa, palma das mãos 

(identidades; descoberta do 

invisível – terceiro olho). 

Seres sobrenaturais, 

mitológicos e mágicos. 

Fada madrinha, curandeiros, 

magos, feiticeiros, Dragão 

(atributos relacionados à 

transformação-magia; medo e  

morte). 

Bruxa Valderez (ligação com o 

atributo feminino – energias 

criadoras).  

Melodias/ritmo  Músicas entoadas pelos rios, Cíntia 

cantando letras de música 

aprendidas por sua mãe (ritmo com 

ciclicidade). 

Música (ritmo com ciclicidade). 

Fonte: Adaptado de Leslão (2015, 2016). 

 

As obras em análise de Leslão (2015, 2016) trazem muitas simbologias que nos fazem 

pensar sobre a vida como transformação, um mito do ciclo natural da vida, da passagem e do 

controle do tempo. Vários são os momentos, nas narrativas, que esses elementos simbolizados 

por esses mitos se (re)configuram. Começaremos traçando os mitemas encontrados nas obras, 

enumerando-os; contudo, afirmamos que não podemos tratá-los de maneira acabada, pois há 

várias significações e interpretações sobre o mesmo símbolo. Como bem afirma Durand (2012), 

os símbolos são múltiplos e não podemos significá-los com uma verdade universal, uma vez 

que em cada situação os mitemas nos levam a outras possibilidades de intepretação da imagem, 
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afinal, os mitemas são as menores unidades significantes (DURAND, 1993). No dizer de Pitta 

(2005a), os símbolos são múltiplos, se dão a partir de grandes temas e imagens, que se 

estabelecem nas relações entre o homem, demonstrando as convergências e suas organizações. 

É a partir dessa ideia, que citamos algumas constelações a seguir: 

 

a) Símbolo 1 – Lugares 

 

Em ambas as narrativas, os mitemas casa e castelo estão associados ao acolhimento e à 

ideia do poder e da lei. Se observarmos atentamente, o rei se configura no arquétipo da lei, 

naquele que dita a norma e todos obedecem. Podemos afirmar, com Chevalier e Gheerbrant 

(2009), que o rei possui uma vontade de poder tirana em Leslão (2016), pois em A princesa e a 

costureira coloca a princesa presa no alto da torre, mandando, quando contrariado, que se 

jogasse na lama a costureira Isthar. A figura do monarca remete, nas narrativas, ao símbolo do 

acolhimento, pois as festividades e relações de intimidade acontecem em muitos momentos. Ali 

no castelo são traçadas as estratégias de combate, mas também ocorre o momento familiar de 

aconchego.  

Na obra de Leslão (2016), o símbolo da casa traz a mesma redundância, pois ali a bruxa 

Valderez aconselha as pessoas que a procuram. É na casa de pedra que se encontra a fortaleza 

para as inquietações da alma, uma vez que a bruxa, elemento ligado ao cíclico, ao lunar, pode-

se associar ao arquétipo do cuidado, pois a casa é o refúgio, a mãe, o seio maternal, a proteção 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009). Durante a caminhada mítica das personagens de 

Leslão (2016), constata-se que elas direcionam as angústias que carregam para tentar resolver 

o destino da vida humana. Outro símbolo de acolhimento é a casa de Isthar, pois é ali que as 

pessoas se veem alegres com as roupas confeccionadas pela agulha mágica. É em sua simples 

e aconchegante moradia que são tecidas as diferentes vestimentas reais, usadas nas cerimônias 

da rotina existencial. Assim, a casa adquire, nessas narrativas, os estados da alma, os porões e 

andares que dialogam com os estados da inconsciência (BACHELARD, 1989). Podemos dizer 

que a casa é o lugar de tecer e fazer os destinos ao longo da narrativa 

 

b) Símbolo 2 – Estações do ano/clima 

 

As estações do ano e os eventos climáticos que são postos de maneira obsessiva nas 

narrativas de Janaína Leslão evidenciam a passagem do tempo e os ciclos da vida, que estão 

muito ligados à angústia do homem frente às suas limitações. A chuva, como podemos perceber, 
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sempre está ligada a algum acontecimento de transformação. A passagem das estações ao longo 

de cada ciclo das personagens demonstra o mito do eterno retorno (2002). Em Leslão (2016), a 

princesa Joana está pautada em um evento mítico que marca a sua mudança de estado, de 

criança para a adolescência. Há aí um rito de iniciação ao longo da jornada mítica dela, pois a 

cada sete anos a sua vida se transforma. 

Os conflitos que marcam a adolescência de Joana estão ligados à ideia de mudança, ao 

chamamento de ser quem ela realmente é, que se tangencia pela mudança de ciclo. A lua em 

seu estágio de eclipse é representada como o mênstruo, que tem a ver com a ciclicidade tanto 

do corpo quanto da vida. É por meio da lua que divisamos a figura da água, ligada ao fluxo, ao 

que germina. A lua constitui-se na liquidez, sendo o próprio fluxo menstrual, que se materializa 

no elemento aquático e nefasto que é o sangue (DURAND, 2012).  

Os mitemas das estações do ano e das fases da lua no contexto histórico da obra podem 

ser relacionados ao mito natural da vida e às suas inter-relações com o mundo e com o processo 

de finitude. Joana, em cada caminhada que fazia rumo ao pote de ouro no arco-íris, tinha a 

passagem da lua como crescente e cheia. Assim, podemos dizer que esses movimentos cíclicos 

femininos fazem parte da grande epifania do tempo (DURAND, 2012). 

Leslão (2016) faz referências interessantes a figuras históricas. Joana, a personagem, 

torna-se figura arquetípica de Joan D’Arc, a guerreira do século XV que comandou sete mil 

soldados. Júlio, o amigo da princesa, não está na narrativa por acaso: ele remete à imagem do 

historiador francês Jules Michelet (século XIX), que buscou a popularização da personagem de 

Joana D’Arc. A personagem do professor de natação diz respeito a Pierre Cauchon, que presidiu 

o julgamento da mentora da Guerra dos Cem anos. Ao longo de toda a narrativa, que acontece 

na escola e depois se transfere para a floresta, onde buscam o arco-íris, Júlio é o amigo fiel de 

Joana e Pedro; o professor, a figura do inquisidor, daquele que a julga, exigindo dela o uso do 

nome masculino de João. Essas referências nos encorajam a afirmar que os mitos são capazes 

de, por meio de suas redundâncias, se constituírem em outros, que se enlaçam em relações 

situadas historicamente. Os mitos são, então, os sistemas dinâmicos de arquétipos e símbolos, 

que podem ser criados e recriados pelo homem (DURAND, 2012). 

Ao buscarmos analisar os mitemas que se referem à passagem do tempo e à 

transformação cíclica em Leslão (2015), entendemos que tanto a princesa Cíntia quanto a 

costureira são levadas, por meio da luta e da persistência, a fazer valer as suas vontades. Os 

mitemas das estações adquirem, na obra, outro sentido: embora tenha a ver com a ciclicidade, 

é possível interpretá-los à luz de Chevalier e Gheerbrant (2009) e encontrar alguns nomes e 

arquétipos dos deuses que se entrecruzam na narrativa da autora citada anteriormente, a saber: 
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Hermes, estação da primavera, considerada a mensagem de boa-nova, quando o casamento 

acontece ao final das jornadas míticas de Cíntia, Isthar, Selene e Febo; e o deus Apolo, estação 

verão, por si só um deus solar, que teve muitos amores rejeitados ao longo de sua jornada mítica. 

Vale lembrar que Febo é o nome grego para esse mesmo deus Apolo. É no verão que a angústia 

de Cíntia começa a reverberar sobre ela, fazendo-a questionar se o príncipe era o seu verdadeiro 

amor.  

Ao aludirmos ao arquétipo desse deus da música, da luz e da espiritualidade (FERRY, 

2009), podemos chegar ao mitema passagem rítmica causada pela música, que é movimento e 

transformação. No outono, identificamos o deus Dionísio, relacionado ao vinho, que está muito 

atrelado à ideia de movimento, agitação e amável transgressão (FERRY, 2009). É no momento 

da transgressão de Cíntia que o rei manda colocá-la no alto da torre do castelo, quando 

certamente revela que ama uma mulher. Por fim, temos o deus Hefesto, considerado um deus 

implacável, que se aproxima do inverno. É calculista e diabólico em sua arte de engendrar as 

coisas, como o fez o rei, que prometera dar a mão de sua filha em casamento para quem curasse 

a ferida da rainha, mas se recusou a cumprir a promessa quando Isthar costurou a ferida da pele 

dela. 

 

c) Símbolo 3 – Elementos/Natureza 

 

As constelações de imagens da natureza e seus elementos se movimentam na obra de 

Leslão (2015, 2016) de maneira muito forte. Na terra mãe, percebemos que as personagens se 

sentem acolhidas ao longo das narrativas. A luz e a sombra da noite estão muito ligadas à ideia 

da passagem do tempo e à ciclicidade: a primeira, no entendimento proposto por Durand (2012), 

faz parte do regime diurno, é um símbolo espetacular (sol, fogo, ouro, céu); por sua vez, a 

segunda pode ser associada ao regime noturno, pois ela é a eufemização do temor da morte e 

da finitude – percepção do tempo. Os eventos cíclicos que acontecem nas linhas tecidas pela 

autora remetem também ao mito do eterno retorno, já que há, dentre os fenômenos da natureza, 

o entardecer e a aurora, que, em algum momento, nos remetem às emoções das personagens, às 

condições do tempo, que caminha para os acontecimentos existenciais de cada um.  

A natureza como um todo diz respeito à figura mãe, que, por conseguinte, está ligada à 

terra (MURATA, s.d.), que, por subsecutivo, dialoga com floresta. Esta refere-se, em ambas as 

narrativas mencionadas, ao símbolo da intimidade e do acolhimento, uma espécie de santuário 

em estado natural. É na floresta que percebemos a ligação do céu com a terra (berço dos 

humanos) e é nesse lugar que a figura mágica Valderez reside, que Selene e Febo descansam 
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após longas conversas. Enfim, é em meio às árvores, símbolo vivo da regeneração e do Cosmo 

vivo (ELIADE, 1991) que Joana (LESLÃO, 2016) se verticaliza (esquemas que correspondem 

aos gestos dos reflexos posturais – estrutura esquizomorfa proposta por Durand), em busca de seu 

crescimento e reconhecimento no mundo. 

Em Leslão (2015), a imagem das folhas, notamos que elas possuem um caráter de 

coletividade e se unem em uma ação e um pensamento comum (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009), mas na obra, podemos associá-las à ciclididade (o momento que o 

ciclo do amor se constitui entre as mulheres), ao cosmos vivo e à incessante regeneração 

(ELIADE, 2002b). O momento em que as personagens Cíntia e Isthar são encantadas uma pela 

outra confirma tal pensamento, uma vez que ambas se unem simbolicamente para se 

constituírem em mulheres que se amam. Na Figura 10 fica mais clara a união de ambas: 

 

Figura 2 – A princesa e a costureira 

 
Fonte: Leslão (2015). 

 

Vejamos, na figura acima já mencionada anteriormente, que as mãos da princesa e da 

costureira estão conectadas, em sintonia com o olhar, um símbolo que podemos contextualizar 

ao instrumento de revelação (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009), ou seja, naquele instante 

há uma epifania em que as duas representam a figura do amor verdadeiro (como bem abençoa 

a fada madrinha no início da narrativa). Associamos as folhas e o vento como catalizadores 

cíclicos. Assim, podemos compreender que a mágica que se instaura nessa cena evidencia-se 

também em relação ao ciclo eterno das mortes e dos nascimentos (a morte de uma princesa 

prometida a um príncipe, que nasce para um amor verdadeiro), à regeneração (renovação após 

os danos que ainda virão devido à recusa do casamento com Febo).  
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A cena narrativa em que as flores desabrocham na primavera – casamento de Cíntia e 

Isthar (estrela), Selene (lua) e Febo (sol), traz-nos um evento mítico do recomeço, da 

possibilidade de novas oportunidades advindas pelo ritual e pela renovação cíclica da nova vida. 

Na Figura 11, notamos que as flores adquirem um aspecto angelical, um símbolo do princípio 

passivo (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009) que, por isso, está ligado à Natureza:    

 

Figura 10 - Os casamentos da princesa e a costureira, príncipe Febo e princesa Selene 

 
Fonte: Leslão (2015). 

 

Analisemos atentamente a Figura 11, as flores na cabeça da princesa Cíntia obedecem 

à ideia da Natureza, o receptáculo da atividade celeste. O seu nome tem o arquétipo, segundo 

Leslão (2015), da deusa da lua, que tinha como atributos cuidar dos animais, das cidades, e era 

também deusa da mãe Natureza. Percebe-se, ainda, que há uma ruptura da ordem normativa: a 

costureira é mãe de uma criança e esta é levada ao colo para testemunhar o casamento com uma 

mulher. Há no signo da criança e da mãe novos arranjos sociais para dar significado ao que é 

considerado família. Ao se propor os dois casamentos, o texto tangencia a possibilidade de dizer 

sobre o respeito à diversidade em todas as manifestações de afeto. 

Percebemos que a união de Selene e Febo pode assinalar que a autora não busca a 

ruptura total da ordem estabelecida pela norma, mas reforça a diversidade, isto é, continua o 

“amor de conto de fadas” entre um homem e uma mulher, mas também dá espaço para a relação 

entre pessoas do mesmo sexo /gênero. Portanto, o casamento em si é uma instituição normativa 

da sociedade (tradição). 

Essa cena ainda demonstra a confirmação do evento de ciclicidade e passagem do 

tempo. Ao lado direito superior temos a figura da lua, um azul muito claro no céu e um verde 
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predominante. Podemos interpretar essa cor como a figura do feminino, da natureza e da 

esperança (MURATA, 2009) que possui harmonia com o arquétipo da deusa lunar. Ainda sobre 

as redundâncias obsessivas que marcam a narrativa de Leslão (2015), temos as montanhas, 

cujas figuras simbólicas remetem ao sentido mítico da transcendentalidade, da ligação entre o 

céu e a terra, ponto de convergência entre os deuses e os humanos (Cíntia e Isthar, essa última 

conhecida por ser uma deusa do céu na Babilônia.) e a eufemização da queda pela descida.  

 

d) Símbolo 4 – Astros / Elementos da natureza 

 

Os mitemas identificados nas imagens do sol e da lua em seus diferentes estágios 

representam a passagem do tempo e a ciclicidade. Compreendemos, a partir dessas recorrências 

míticas, que somos direcionados às matérias luminosas do regime diurno. Temos, nos 

arquétipos do sol, a ideia de movimento, que, em sua essência, permanece imutável (ELIADE, 

1995), salvo quando há a passagem de um eclipse (DURAND, 2012), como se exemplifica em 

Joana princesa.  

Em Leslão (2015, 2016) se evidencia a passagem do tempo como um mito natural da 

vida. Ao estabelecer as diferentes fases da lua, fica subentendido que as personagens passam 

por movimentos e transformações, já que estão em constante epifania dramática do tempo 

(DURAND, 2012). Queremos afirmar, com isso, que em ambas as narrativas as jornadas 

míticas das personagens são marcadas por arquétipos de vida, morte, ressurreição e 

regeneração.  

Os símbolos recorrentes identificados apontam um mito diretor que torna possível 

antever o mito do eterno retorno, da transformação lunar. Assim, é possível saber que a partir 

do (de)crescimento, (re)nascimento e (des)aparecimento, ou, como podemos chamar, da morte 

cíclica da lua, essa figura passa a representar a temporalidade mística que as nossas personagens 

em análise vivenciam. A lua é a primeira das criaturas a morrer e a primeira a reviver. É morte, 

ressurreição, fertilidade, regeneração, iniciação. É, logo, um arquétipo que remete à duração 

mais ou menos prolongada, que pode simbolizar o nascimento de uma nova humanidade 

(ELIADE, 2002). 

Outro elemento interessante a ser analisado nas narrativas de Leslão (2015, 2016) são 

as estrelas. Em Joana princesa essa imagem toma um sentido bastante ligado ao conflito, 

embora é mencionado, inicialmente, que “[o] barco real os levou. Quando saíram, a estrela da 

manhã brilhava no céu. O vento moderado soprou as velas do barco nas águas calmas daquela 

aurora” (LESLÃO, 2016, p. 26). Nesse trecho, percebemos que as “águas calmas” formam uma 
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antítese com a estrela da manhã, ainda que a aurora seja o símbolo das boas colheitas, o 

arquétipo da esperança que nunca cessa dentro de nós (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009). 

Assim, as estrelas evocam imagem de ciclicidade, vida e morte (quando deixam de brilhar). 

Elas figuram no anoitecer entre o caos, com exceção do planeta Vênus (Estrela da manhã), – a 

própria condição desse planeta nos remete ao significado do amor, da beleza e da sexualidade; 

elementos marcantes em Joana princesa.  Na narrativa, é por meio dessa metáfora das “águas 

calmas” que se engendra o conforto maternal de se chegar ao caminho pretendido, que é o fim 

do arco-íris, para tornar-se a menina que tanto sonha.  

Ao recorrermos ao imaginário da estrela da manhã, sabe-se que ela é representada com 

a cor vermelha, que, por sua vez, tem o aspecto cíclico do eterno retorno (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009). Desse modo, nessa passagem da narrativa, a estrela da manhã, o céu, 

o vento moderado, as águas calmas e a aurora tornam-se as imagens cíclicas que contrariam a 

ideia que temos das águas, sendo elas a epifania da desgraça do tempo (DURAND, 2012). A 

travessia de Joana e Júlio só foi possível porque as imagens construídas na Figura 11 permitiram 

um sentido de esperança, que se liga à segurança do barco, afinal, tanto a viagem de nossa vida 

quanto a da vida das personagens tornam-se travessias muito perigosas na medida em que há a 

passagem do tempo. 

Na obra A princesa e costureira o imaginário das estrelas (constelação) se situa no 

aspecto de encerramento de um possível período existencial que se evidencia pela imagem do 

“final de tarde” (marcação do tempo) e pela mística lunar da renovação (morte-vida dos estágios 

da lua). O baile de comemoração, marcado pelo ritual de passagem, é trazido à narrativa em 

meio ao círculo (imagem ao redor de uma grande fogueira), símbolo que nos remete ao ciclo 

contínuo da vida, do recomeço (DURAND, 2012). Assim, temos no rito de passagem não 

somente o nascimento, a infância e a adolescência, mas o casamento como mudança de status 

social e regime ontológico, o que se constata em Cintia e Isthar, Selene e Febo. 

Convém, ainda, analisarmos a Figura 12 para percebermos os aspectos cíclicos 

presentes, que obsessivamente se apresentam, dando-nos a ideia de movimento e retorno:  
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Figura 11 - Os ciganos e a princesa Joana e Júlio 

 
Fonte: Leslão (2016). 

 

Temos ao lado esquerdo, no alto da cena, a figura simbólica da lua, como já mencionado 

em análise anterior, que se relaciona ao símbolo de renovação, morte e passagem do tempo. A 

cor marrom evidenciada na terra demonstra o princípio passivo que se opõe ao céu, é o elemento 

maternal que provê a vida. A fogueira e o símbolo que ela representa mostram o aspecto da não 

divisão do círculo (DURAND, 2012), pois são os ciganos que demonstram a capacidade de 

conviver entre os diferentes, tendo, inclusive, libertado a princesa sabendo tratar-se de uma 

adolescente transexual. Por fim, no lado direito temos a roda da carruagem e o símbolo da 

bandeira dos ciganos, que postulam o imaginário do movimento e da fusão entre o céu e a terra.  

O tradicional círculo raiado, composto por doze arcos – que representam as doze tribos 

viajantes (embora na imagem esteja com nove), remete aos símbolos já identificados na obra 

de Leslão (2016) como de ciclicidade e passagem do tempo. As cores azul (parte superior) e 

verde (inferior) da bandeira representam, respectivamente, o teto dos ciganos e a pátria deles. 

A roda simboliza a não linearidade do tempo e do espaço, os lugares percorridos pela cultura 

do nomadismo (PIRES FILHO, 2005). Aproximando-se ao pensamento de Gilbert Durand 

sobre a roda, vista como ritmo cíclico do imaginário (DURAND, 2012). Portanto, podemos 

identificar uma composição orquestrada dos detalhes para construir a narrativa. 

 

e) Símbolo 5 – Alimentação/refeição 

 

Nas evocações de Leslão (2015, 2016), o alimento conserva os mitemas da fonte de vida 

e nutrição. Ao longo das narrativas, as cenas nos levam a compreender que essas imagens fazem 

parte do regime noturno, cujas formas posturais e descida digestiva são a ponte entre as 



124 

 

personagens e o universo que elas representam. Podemos afirmar, a partir de Durand (2012), 

que ao longo das obras da autora supracitada há uma série de fatores que tangenciam a 

profundidade (o caldeirão da bruxa, as cuias de coco, o alimento líquido – que faz uma descida 

ao estômago) e os devaneios técnicos da bebida e da nutrição. 

Em A princesa e a costureira evidenciamos que o alimento toma um sentido diferente 

em relação à obra de Leslão (2016). Embora o sentido do alimento esteja ligado ao símbolo do 

colo, ao aconchego e à vida-morte, ao identificarmos os mitemas da alimentação e da refeição 

percebemos que há um mito da comunhão alimentar que os subjaz. Em todas as cenas da 

narrativa em questão o jantar é o protagonista, seja de um conflito ou de um momento de 

partilha. Notemos: “Mesmo tendo pouco, a família o convidou [viajante que doa a agulha para 

Isthar] à mesa e dividiram a sopa rala e o pedaço de pão entre todos” (LESLÃO, 2015, p. 16).  

Em outra parte, continua o trecho: “No início do outono, durante um jantar, elas se 

encheram de coragem e solicitaram que todos os empregados saíssem da sala para falarem 

sozinhas com os seus pais” (LESLÃO, 2015, p. 26). Fica claro que o alimento é um marcador 

na narrativa e possui uma simbologia de transformação, do arquétipo da mãe que protege, nutre, 

pois é a partir da comunhão e do aconchego que se transubstancia em esperança: “Assim que o 

príncipe se foi, Cíntia se lançou ao prato como se aquele fosse o melhor dos banquetes. 

Enquanto comia, sentada no chão de sua cela, enchia-se de esperanças” (LESLÃO, 2015, p. 

33). Dessa forma, o alimento tem como intuito transformar a sua essência para outra substância, 

livrando o homem (e a personagem do viajante e da princesa) da morte existencial, 

harmonizando-os, amenizando o medo que possuem da própria finitude (DURAND, 2012).  

Por fim, temos os mitemas sobre a fonte de vida em Leslão (2016), que remetem ao 

regime noturno místico. Ao longo da narrativa, é possível antever que os alimentos oferecidos 

pela bruxa (líquido quente), feitos no caldeirão, também possuem o desejo de eufemizar a 

inquietação que culminará na angústia originária (DURAND, 2012), como ocorre em Leslão 

(2015). Esse regime do aconchego, da intimidade, do redobramento, da regenerescência 

(caldeirão) se caracteriza pela descida, cujos símbolos amenizam a sensação de angústia e o 

medo, dando-nos a impressão de que ele não vai adentrar em nosso reduto íntimo. O caldo 

quente, a sopa rala, o almoço, todos podem aludir às metáforas do calor, porque é esse calor 

que nos traz o sentido de intimidade, conforto, porque não é inflamado e nos remete à 

profundidade (postura digestiva): “Em cuias de casca de coco, a bruxa lhes serviu o 

reconfortante líquido quente do caldeirão” (LESLÃO, 2016, p. 12); “Sentaram-se à mesa, no 

centro do cômodo [a não divisão do círculo], e Valderez serviu uma cuia daquele líquido 

acolhedor” (LESLÃO, 2016, p. 23). Desse modo, o caldo quente e todas as suas alusões, nas 
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narrativas apresentadas, nos lembram da comunhão e da regeneração (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009). 

Por fim, temos o símbolo do mel e das frutas (ainda que não fosse redundante), que se 

aproxima muito ao arquétipo da vida. Como nos demonstra Durand (2012), a associação do mel 

está ligada ao leite materno, primeiro alimento que nutre a vida após o nascimento. O mel é a 

doçura das coisas, é a delícia da intimidade reencontrada (alusão à colheita nos ocos das 

árvores). Foi coletando esse alimento que Selene e Febo tiveram mais intimidade na floresta e 

a menina sentiu-se protegida em meio à tormenta do pai prender a irmã no alto da torre. Os 

conflitos enfrentados na narrativa pela irmã da princesa foram amenizados pelo símbolo de 

riqueza, da proteção e da pacificação (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009), atributos 

evidenciados pelo príncipe ao longo da narrativa.  

 

f) Símbolo 6 – Objetos/Objetos mágicos  

 

A agulha mágica de ouro e o pote de ouro adquirem, na obra de Leslão (2015, 2016), 

um sentido simbólico bastante peculiar. O ouro é um metal masculino, que representa o 

arquétipo do fogo (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009), mas, ao colocar-se nas mãos da 

costureira, transmuta-se simbolicamente ao ciclo lunar apresentado pela fiandeira dos tecidos e 

dos fios. Durand (2012) afirma que o arquétipo da fiandeira (que aproxima-se ao da costureira) 

remete ao mito do destino, na medida em que o movimento de costurar/fiar nos traz o fuso, que, 

por conseguinte, marca o ritmo que simboliza as fases da lua. O fio do cabelo de Isthar 

(arquétipo da deusa do céu) foi o símbolo místico que uniu o físico ao espiritual. O destino da 

rainha estava nas mãos da costureira habilidosa, que usou parte de seu corpo para cicatrizar a 

pele daquela. O ato de enfiar o cabelo na agulha de ouro foi o símbolo da passagem solar, da 

saída do cosmo, do vínculo entre o nível terrestre e celeste (CHEVALIER; GHEERBRANT, 

2009) em busca de um recomeço (o ato de costurar o fio). 

Podemos associar o símbolo do pote de ouro à fusão entre o masculino e o feminino, já 

que o pote remete ao feminino, à fecundidade (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009) e o ouro 

ao masculino, ao princípio solar. Ao nos atentarmos para a jornada mítica de Joana, 

subentendemos que a princesa possuía uma figura andrógina em relação aos demais membros 

do reino, pois ela se via como menina, mas os outros a enxergavam como menino. O pote de 

outro no arco-íris simboliza a fusão entre esses dois, por isso, o ouro também é tido como 

símbolo da perfeição, como uma gota de luz (DURAND, 2012). 
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A mandala presente na parede da casa de pedra nos leva, mais uma vez, ao símbolo do 

círculo tão presente na narrativa de Leslão (2016). No cômodo em que a imagem é evidenciada 

ao leitor há muitos objetos que nos remetem à ausência de divisão, a saber: a mesa circular, as 

cuias de coco, o caldeirão. Assim, podemos afirmar que a jornada mítica das personagens nos 

direciona, tanto em A princesa e a costureira quanto em Joana princesa, aos arquétipos de 

ligação, da passagem do tempo, da união entre atributos masculinos e femininos. Isso nos leva 

a afirmar que há uma tentativa de problematizar as questões das dissidências sexuais 

apresentando a ideia da androginia, quando não podemos mais categorizar o outro pelo 

masculino ou pelo feminino, mas sim por práticas identitárias que podem ter uma ou outra, ou 

ambas.  

Dessa maneira, as duas obras da autora fazem com que reflitamos sobre a passagem do 

tempo e o ritmo natural das coisas, levando-nos ao mito do tempo cíclico (ELIADE, 1991), isto 

é, os ciclos cósmicos que se repetem infinitamente, por conseguinte, o tempo muda tudo. Desde 

o pêndulo do relógio à lua e outros símbolos identificados e já discutidos temos a clara 

impressão de que há uma projeção que almeja nos acalmar diante do devir do tempo. Como 

afirma Durand (2012), o relógio, o fio, o tecido, são formas de simbolizar a nossa angustiosa 

tentativa de apaziguar o tempo. Embora essa sensação de não controle do ciclo das coisas seja 

angustiante, temos, nos símbolos de medida e domínio do deus Kronos, a sensação de esperança 

na realização do tempo e a tentativa de vitória sobre ele.   

 

g) Símbolo 7 – Cerimônias/rituais  

 

O casamento, a dança, as festividades, as cerimônias de morte, nascimento, coroações e 

demais rituais encontrados nas obras de Janaína Leslão (2015, 2016) delimitam a naturalidade 

que a vida possui frente aos ciclos do tempo. A união entre a princesa Cíntia e a costureira 

Isthar simboliza a hierogamia cósmica que, na interpretação de Eliade (1995), seria a 

reatualização do mito frente às questões da humanidade. Segundo o autor, é no casamento que 

podemos considerar a hierogamia cósmica, pois a experiência humana em sua totalidade se 

iguala à vida cósmica e o Cosmos é a soberana criação dos deuses.  

Como na obra A princesa e a costureira, o casamento adquire, em Joana princesa, o 

sentido de ritual sagrado, tanto que ao perceber que a filha não se adequa às regras de gênero 

impostas pela norma hegemônica, o pai resolve, em seu arquétipo de lei, que não participaria 

das festividades relacionadas ao coletivo. De tal modo, podemos entender que as festividades 

resvalam, nessas narrativas, na ideia do mito da repetição, in illo tempore, ab origine, ou seja, 



127 

 

na perspectiva que afirmamos, essas manifestações são ecos dos protótipos de deuses, ancestrais 

ou heróis míticos e existem desde “aqueles dias” (ELIADE, 1992). 

O arquétipo da deusa lunar, evidenciada pelas personagens Cíntia e Isthar, é a prova de 

que os deuses se unem em matrimônio, servindo como modelo para a vida humana. Nesse 

sentido, podemos depreender que a obra de Leslão (2015) transgride uma ordem cósmica, já 

que a autora une, em suas narrativas, duas deusas de mesmo arquétipo, ainda que saibamos da 

existência de outros mitos, em que deuses do mesmo sexo (como o mito de Zeus e de 

Ganimedes, bem como o mito de Agni) mantinham relações entre iguais. 

Sobre o casamento, na obra citada acima, o rei, representante da figura do poder e da 

monarquia, desejava que sua filha mantivesse a tradição da sacralização da vida, pois, na visão 

tradicional, o casamento é a origem divina da vida (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009), é 

um rito de passagem (ELIADE, 1995). Contrariar esse modelo hegemonicamente determinado 

pelo poder que ele representa seria uma afronta aos costumes reais, por isso, podemos antever 

uma dessacralização do mito, tanto na ordem do aspecto desse acordo civil, quanto na 

desconstrução e ressignificação desses modelos hegemonicamente preestabelecidos. 

Outros elementos que enriquecem a nossa discussão são as danças e rodas presentes em 

ambas as narrativas. A dança nos remete à ritmicidade, à celebração, à comunhão com o outro 

e com o nosso corpo. No dizer de Eliade (1992), todas as danças eram, inicialmente, sagradas 

e desfrutavam de um poder extra-humano. Além de servir para várias coisas, era também uma 

forma de homenagear os mortos (passagem do tempo) e o Cosmos, um ato de comunhão 

(casamento, festas, celebrações de aniversários). Isso pode ser observado na cena a seguir, para 

que entendamos o movimento circular que a imagem carrega 

 

Figura 12 - A dança em comemoração ao novo ano letivo 

 
Fonte: Leslão (2016). 
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A imagem acima nos apresenta o caráter cíclico da dança, marcado pela ritmicidade dos 

gestos, revela-nos que a diversidade humana precisa existir na sociedade, não havendo divisão 

(dança circular e quadrado). A dança é um atributo criado em um período mítico (ELIADE, 

1992) e a sua simbologia fica clara na Figura 13: celebração de um novo ciclo que se inicia na 

vida de Joana. Ao olhar para a princesa, a bruxa sabe que as responsabilidades mágicas já 

poderiam ser passadas para a menina, que seria sua sucessora. Desse modo, a feiticeira é o 

arquétipo do feminino, que acolhe, nutre, aconselha e produz a energia para movimentar a vida. 

Valderez é a catalizadora do prenúncio de uma nova vida, um novo ciclo (marcado pelo 

elemento léxical “novo ano letivo”). Dessa maneira, pela dança comemora-se um novo 

momento mítico (ELIADE, 1992). 

 

h) Símbolo 8 – Animais 

 

Os animais são bastante mencionados nas narrativas, dentre eles os pombos-correios, 

que tinham como incumbência transmitir as mensagens de Julio aos pais na IlhaGrande, na obra 

Joana princesa, e as trocas de mensagens entre o príncipe Febo e Selene. O regime diurno das 

imagens das asas desses animais revela que são schéme de elevação, logo, possuem uma relação 

com o alto. Durand (2012) elucida que o pombo e o pássaro não possuem animalização, pois 

são vistos como simples acessórios de asa. Segundo as suas postulações, a asa é somente um 

verbo, um atributo de voar, e a pomba simboliza um atributo sexual, já que se liga ao arquétipo 

de Vênus. Continua o antropólogo explicando que nos esquecemos da animalidade do pombo 

e do pássaro porque eles são atributos de qualidades morais. 

Em relação ao cavalo e ao sapo (embora na narrativa este não seja mencionado 

diretamente, mas apenas o seu coaxar), ambos possuem uma relação cíclica que se liga ao 

tempo. Já podemos antever que Leslão (2016) é uma obra lunar, cujos sentidos míticos nos 

remetem a suas redundâncias, que levam ao mito do tempo. O cavalo está muito ligado ao 

arquétipo do fogo e o sapo ao ciclo lunar do movimento (DURAND, 2012), relacionando-se 

também ao símbolo crepuscular, cujo corpo está ligado ao arquétipo água-noite-lua 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009). 

É por meio do medo de contaminação do mênstruo da lua (DURAND, 2012) que os 

animais têm medo e se escondem, como se percebe no trecho em seguida: “os animais 

começaram a fazer algazarra com gorjeios, coaxos e zumbidos. A reação imediata de todos os 

seres era de se esconder para que aquela cor não lhes tocasse o corpo” (LESLÃO, 2016, p. 33). 
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Esse fragmento nos revela a importância do corpo e da sexualidade (lua) na narrativa, além 

desse anfíbio representar nesse contexto, a metamorfose cíclica, já que o seu ciclo vai da fase 

do girino até a fase adulta (sapo).  

 

i) Símbolo 9 – Parte do corpo  

 

O corpo surge na obra de Leslão (2015, 2016) envolto em uma onda de mistérios que 

tangenciam valores e arquétipos ligados ao físico e ao universo mágico-sobrenatural. No conto 

A princesa e a costureira o cabelo se configura na ideia de ligação entre o mundo físico e o 

sobrenatural. Diferentemente do sentido atribuído por Bachelard (2002) de que o cabelo é 

simbologia do malefício, da morte, nas quais as constelações são as ondas das águas e a 

proposição durandiana de que os cabelos fazem parte de um imaginário negativo, cuja 

constelação podem ser as águas negras (DURAND, 2012), concordamos com os autores em 

uma condição que converge à obra em análise: o cabelo faz parte do arquétipo da feminização. 

O sentido que se evidencia na interpretação da cabeleira seria o fio, a linha usada pela 

costureira Isthar. Ao recorrermos a Chevalier e Gheerbrant (2009), vemos aproximação com o 

que pretendemos discutir: o cabelo é a ligação entre o mundo físico, é a força vital, alma e 

destino. Ao costurar a pele da rainha, podemos interpretar esse ato como a ligação entre o 

mundo da lei (hegemonia heteronormativa) e a transgressão dele. O manuseio do fio de cabelo 

e a agulha podem nos remeter à penetração fálica que se fecunda, gerando o nascimento de um 

novo ciclo – o possível casamento entre a costureira e a princesa.  

A pele simboliza a individualidade de cada um. No excerto a seguir fica evidente essa 

afirmativa: “[...] Mesmo assim, acredito que a pele é a roupa com a qual nascemos [...]” 

(LESLÃO, 2015, p. 36). O fato de Isthar dar sentido à roupa e à pele remete-nos à própria 

condição da imaginação (DURAND, 2012), pois, tomando como ponto de interpretação os fios 

durandianos, entendemos que é por meio da pele com a qual nascemos que damos sentido ao 

que somos ou poderíamos ser no mundo do imaginário. 

O coração, ao longo dos dois contos de fada de Leslão (2015, 2016), nos traz a ideia do 

centro, do poder que circula a vida, porque é por meio desse órgão que o sangue circula 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009). Esse órgão já foi considerado, em determinado tempo, 

o lugar que a alma situava, é o princípio e o mantenedor da vida, cujo sentido podemos atribuir 

a toda a lógica mítica das narrativas.  

Ao longo do percurso estabelecido nas leituras, percebemos que o órgão que mais sofre 

é o coração. É por meio dele que as princesas Selene e Cíntia e a sua mãe sofrem. A primeira 
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por achar-se não correspondida em seu amor e a segunda por não ser aceita como uma princesa 

que ama uma mulher. O coração, no outro conto, toma o sentido de angústia que marca a 

existência de Joana e faz com que esse órgão deixe de fluir a sua vida, já que não se via 

compreendida pelos outros em relação a sua condição sexual. Desse modo, podemos atribuir 

ao arquétipo do coração o centro da vida, o poder da razão e a coragem, pois é nesse emaranhado 

de imagens que as lutas internas e externas serão travadas. 

Em Joana princesa, as marcas na testa e nas mãos tornam-se o sentido de exemplaridade 

do que é ser homem e ser mulher no reino. Há uma busca para levar o leitor ao símbolo da 

convivência harmoniosa entre os diferentes, promovida pela bruxa Valderez como figura que 

representa o metafísico, o feminino e a conciliação. Ao colocar esses distingues nas mãos e nas 

testas, podemos compreender que ambos os símbolos representam a divisão entre o masculino 

e o feminino, ou seja, o transcendente. Contudo, a bruxa nos leva a crer na figura da androginia, 

já que não possui nem uma e nem outra marca de distinção de gênero. 

As mãos são um membro bastante interessante no arquétipo da princesa Selene. Ainda 

que não seja evidenciada em momento algum da narrativa a sua deficiência, a menina não 

possui a mão esquerda (figura 11). Assim, podemos afirmar que as imagens, em ambas as 

narrativas analisadas, possuem como inserção a diversidade humana, a saber: a criança na 

escola, dançando de muletas, e o fato de a princesa Selene não possuir a outra mão. 

 

j) Símbolo 10 – Seres sobrenaturais, mitológicos e mágicos 

 

Em toda narrativa de contos de fada se fazem presentes os seres sobrenaturais 

(COELHO, 2003). Nos contos em análise temos o arquétipo feminino muito forte nas 

simbologias da bruxa e da fada madrinha. A segunda representa muito bem a capacidade mágica 

do ser humano imaginar, porque é a partir dessa figura que temos a ideia dos poderes 

paranormais que se ligam ao espírito (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009). Podemos aludir 

a imagem da fada à luz, já que a sua imagem é carregada desse sentido. Ainda que ela apareça 

em três momentos da narrativa (1- no encanto da princesa; 2- no sussurrar no ouvido de Febo; 

e 3- na costura das roupas do casamento), as suas ações vão se tornando parte de toda a 

narrativa, afinal, foi por meio de seu encanto que a menina pôde descobrir o seu verdadeiro 

amor. 

Na narrativa de Leslão (2015), os seres que lidam com o mundo da magia estão bastante 

evidentes e quase todos se ligam a um elemento, seja ele água, terra ou fogo. Um exemplo é a 

figura do Dragão, que traz o símbolo de semeador da morte, do medo e um monstro 
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antediluviano (DURAND, 2012), que representa, na imaginação de Cíntia princesa, a luta dela 

e da irmã Selene, travada frente às incertezas que vivenciava em relação ao amor. Magos e 

feiticeiros nos dão a ideia de seres que dominam as forças obscuras, ainda que eles sejam 

relacionados à figura de cura da rainha.   

Já em Leslão (2016) a bruxa é a ligação entre as pessoas e o mundo sobrenatural, 

elementar. Temos a convicção de que a sua ação se desenvolve no mesmo plano que a obra 

anterior, pois Valderez apazigua, mas, ao mesmo tempo, leva Joana em busca do encontro 

consigo mesma. A figura mítica desse arquétipo está muito ligada ao elemento vegetativo 

(ervas, floresta), que nos remete ao movimento cíclico da transformação, do nascimento, da 

maturação e da morte (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009). Ao longo do movimento tecido 

por Janaína Leslão, percebemos claramente que Valderez se liga aos atributos femininos das 

energias criadoras, já que seus aconselhamentos fazem com que as pessoas saiam em busca do 

encontro com a sua existência. Assim, podemos ver nela e em seus elementos míticos a imagem 

da bruxa, o arquétipo do desenvolvimento, das possibilidades que se atualizam na medida em 

que as coisas acontecem na vida daquelas pessoas.    

 

k) Símbolo 11 – Melodias/ritmo 

 

Quase ao final das análises empreendidas, já podemos divisar que as narrativas de 

Leslão (2015, 2016) compõem-se pelo mito do tempo e pela transformação de cada 

personagem, provocada pela ciclicidade da vida. Por isso temos, ao longo de todo o percurso, 

os símbolos da música, que marcam o ritmo da ciclicidade, do movimento que sugere a vida 

das personagens. 

Segundo Durand (2012), a música possui, em seu ritmo, uma afinidade com a atividade 

sexual. Assim como o fogo, o homem aprende a fazer a música como uma forma de dar sentido 

ao mundo em que vive. Podemos perceber que em Leslão (2015, 2016) há a figura do arquétipo 

feminino presente, como, por exemplo, a música entoada pela rainha à sua filha Joana ou a 

própria natureza no arquétipo do rio, que, entristecido, canta, triste, a prisão da princesa Cíntia.  

Podemos depreender que as músicas e danças possuem estreita ligação com a 

sexualidade e os seus ritmos formam uma ciclicidade que demarca a passagem do tempo e das 

festividades humanas. Dessa maneira, ao longo de todo o percurso narrativo frente às 

diversidades humanas, podemos concluir que os símbolos analisados pertencem aos arquétipos 

ligados à sexualidade.  
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Dessa forma, compreendemos que o sol, a lua, a música, a dança, dentre tantos outros 

símbolos, nos movimentam, tecendo novas possibilidades de entendimento próprio por meio 

dos mitos e heróis, novas maneiras de analisarmos o que somos, transformando-nos, em uma 

busca incessante de amenizar a angústia da vida e o medo. 
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ARREMATES FINAIS 

 

Interrompemos a nossa costura para chegar aos arremates finais do nosso tecido 

acadêmico. Ao reivindicarmos esta pausa, almejamos refletir sobre o processo das descobertas 

míticas do nosso objeto de análise, os dois contos de fada: A princesa e a costureira e Joana 

princesa. 

Ao propormos o título desta tese – “Imagens, mitemas e mitos em A princesa e a 

costureira e Joana princesa: construções discursivas de identidades sexuais”, tivemos como 

intuito refletir sobre o universo mágico que permeia as narrativas contemporâneas, tendo como 

ponto de partida aquelas que problematizam questões das dissidências sexuais. Ao 

caminharmos ao lado de teóricos como Durand (2012), Eliade (2002) e Bachelard (2002), por 

exemplo, reconhecemos a importância dos símbolos míticos na constituição do que fomos há 

algum tempo e daquilo que podemos ser no mundo. Entendemos, a partir desses autores, que 

os símbolos, os mitos e as imagens revelam o mais íntimo do ser; os mitos são narrativas 

simbólicas, fios discursivos que são tecidos e que constituem o mito existencial. 

No nosso entendimento, não podemos desvincular os signos e o seu caráter de 

semanticidade para compreender uma obra literária. Toda obra está situada em um evento 

enunciativo que não é neutro, mas ideologicamente apresentado. Somos seres de linguagem e 

como tal, a partir dela e por ela, nos inserimos no mundo social.   

Costurar os fios da nossa roupa teórica com as redundâncias míticas que nos 

apresentaram foi bastante motivador, pois nos levou a perceber que os símbolos e o mito são 

indissociáveis, podem descontruir, propor rupturas discursivas na medida em que sugere novas 

concepções sobre o mundo humano. Compreendemos que os mitos estabelecem a nossa busca 

pela verdade e o sentido de nossa própria história através dos tempos (CAMPBELL, 1990). É 

por meio deles que é possível recontar a nossa história, ajudando-nos a compreender as nossas 

emoções em diferentes estágios cíclicos da vida humana, tais como a vida e a morte (CAMPOS, 

2010). Por isso, precisamos o tempo todo de ressignificação, de contar o eterno, o misterioso e 

aquilo que somos, buscando o sentido da vida e da experiência para que tenhamos a sensação 

de que estamos vivos (CAMPBELL, 1990).  

O ato de narrar é uma materialização discursiva, e as suas implicações para as condições 

de produção dos enunciados do livro na atualidade, também o torna bem recebido. Ao nos 

propormos analisar uma obra literária, no campo da Linguística, entendemos que é possível, 

pois os sentidos produzidos, os significados engendrados e as imagens encontradas, fazem parte 
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de uma homogeneidade na qual os símbolos são organizados pelos significados e significantes. 

No dizer de Durand (2012) Sartre e Saussure falharam ao propor a imagem como fenômeno 

arbitrário, pois a imagem é a matriz de todo pensamento organizado e organizador da expressão 

criativa.    

Ao retomar o objetivo inicial deste trabalho, que foi examinar os mitos presentes nas 

narrativas dos contos de fada contemporâneos que podem (des)construir algumas identidades, 

ou seja, descobrir como a identidade de gênero está sendo neles construída e qual a relação 

entre a identidade de gênero construída nos contos e os papéis pré-estabelecidos socialmente, 

reconhecemos que as identidades estão em processo de suturas, em movimento e em constante 

processo de sutura e ruptura (BAUMAN, 2005; HALL, 2011). Por sua vez, os mitos que 

constituem as narrativas estão sempre em processo de atualização.  

Desse modo, chegamos aos acabamentos finais, confirmando a tese que foi levantada 

no início do trabalho, de que o mito da dualidade está sendo tensionado pelo mito do andrógino, 

que impulsiona a construção de novas identidades de gênero nos contos de fada. Sob a perspectiva 

do arquétipo lunar identificado nas narrativas, podemos associar o seu símbolo às questões 

sexuais (DURAND, 2012), cujo mito do andrógino é o que mais se aproxima desse astro. O ato 

do movimento cíclico da lua já nos mostra que não somos fixos, mas estamos em construção, 

seja pelos símbolos com que dialogamos ou pelos outros que trocamos em nossas relações 

coletivas estabelecidas no mundo social, que também se dão e instituem pela linguagem.  

Podemos dizer com isso, que a narrativa proposta por Leslão (2015, 2016) dessacraliza 

o mito, na medida em que permite outros atravessamentos na narrativa por discursos de 

mudança. Quem luta para que a costureira Isthar seja defendida é o povo. Então, embora seja 

uma narrativa que evidencia signos mágicos, que busca os elementos para a resolução de 

problemas, não é a magia que resolve os conflitos das personagens. É a força enunciativa que 

se delineia na própria condição política das pessoas, principalmente, quando não aceita a 

postura do rei frente a costureira. Assim, podemos entender o quanto a linguagem se faz 

presente em todas as narrativas. É a palavra que toma corpo entre as personagens e as 

transforma. É a crença no mito do amor verdadeiro que faz com que a costureira queira lutar 

pela sua amada. É a forma como autoconstitui a princesa pelo nome que a faz viajar rumo ao 

arco-íris que modifica e a altera na mulher que se vê. Assim, temos o reforço do mito da 

transformação e da mudança presentes nos enunciados narrativos.   

Por meio dos nossos pressupostos teóricos assumidos, pudemos compreender como os 

contos de fada se constituem historicamente e de que maneira eles podem servir como um 

gênero discursivo que interage com a sociedade, muitas vezes formando o indivíduo através 
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dos ritos de passagem, impondo-lhes uma pedagogização, ou seja, ensinando modos de 

existência no âmbito coletivo. Compreendemos, ainda, como os contos de fada analisados se 

constituem como um signo de exemplaridade, na medida em que constroem uma imagem de si 

e servem como exemplo para a transformação social. Viajar ao lado de Durand (2012) 

possibilitou-nos compreender que os símbolos, os mitos e as imagens desvelam muito sobre a 

humanidade, sobretudo em sua ancestralidade, suas mitologias e seus folclores, demonstrando 

que todos são modos de conservação e conhecimento. 

Caminhar com Durand (2012) nos possibilitou pensar sobre a nossa própria prática 

acadêmica frente às questões da imagem, dos regimes que regem as nossas ações, direcionando-

nos aos mitos que em cada sociedade são erigidos, afinal, o mito é anacrônico, seu tempo é o 

tempo do eterno retorno, o tempo cíclico, o tempo sagrado (ELIADE, 1992). O nosso tecido 

discursivo se aproxima das questões vivenciadas no âmbito escolar do qual faço parte. Como 

professor da educação básica, compreendemos que os contos de fadas estão se reatualizando 

em seus discursos e mitos. A própria urgência da diversidade humana conclama as pessoas a 

repensarem as suas atitudes e práticas frente aos outros. Os novos arranjos sociais estão 

exigindo múltiplas maneiras de compreensão do diferente.      

Entendemos, a partir das narrativas propostas por Leslão (2015, 2016), que os elementos 

lexicais, os signos e as diferentes imagens, provocam questionamentos na sociedade acerca das 

normas fixas de constituição identitária, bem como demonstram, por meio dos heróis míticos 

nos contos de fada, que somos próximos a eles. Contudo, há certa obediência à ordem do 

discurso impetrado pelos reis. O signo a eles associados é o poder soberano, aquele que é 

autorizado a predizer a lei. Igualmente, há uma manutenção da norma ressiginificada. Na obra 

de Leslão (2015) o rei é o arquétipo da razão e a rainha da emoção. É bastante simbólico o f ato 

de a rainha ser ferida no peito e curada pela costura de Isthar. A própria chaga é o sofrimento 

causado pela condição sexual da filha (a lança no peito).   

Os elementos discursivos nos apontam que a cura da rainha se dá pelo ato de quem ama, 

isto é, a mulher se reconstrói pelo amor, enquanto o rei é convencido pela razão, ou seja, recua 

quando se vê acuado pelos habitantes, correndo o risco de perder o poder e os bens materiais. 

Essas impressões levam—nos à compreensão de que o conto de fada está pautado em 

concepções de masculinidades e feminilidades, ainda que avance na desconstrução do conto 

como algo sagrado, já que subverte a ordem natural das coisas.     

Tomando como ponto de partida a obra de Janaina Leslão (2015), reconhecemos que há 

diversos símbolos que se entrecruzam na narrativa e que dão sentido ao movimento, além de 

marcarem o ritmo cíclico da vida. O elemento “água” é posto como aquele que traz diversos 
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sentidos, como a tristeza, o movimento, a morte, as metáforas que as nossas dramáticas vidas 

circunstanciam no dia a dia.  

O lugar de lá e de cá, evidenciado pelos reinos de EntreRios e EntreLagos, demarca 

recintos de crenças, valores e normas, muitas vezes colocadas como uma imposição dos 

modelos hegemônicos do que é ser diferente. Contudo, é o discurso que muda e rompe com o 

estabelecido socialmente. Podemos perceber, pelas figuras de Cíntia e Isthar, que ninguém 

permanece o mesmo ao cruzar as águas desse lugar. Ainda que as águas do outro reino estejam 

silenciosas pelo amor de Febo e Selene, é possível antever que é esse lugar que movimenta o 

reino da norma e provoca a dissidência, afinal, sem a ajuda do príncipe dificilmente o rei seria 

convencido do poder da costureira. 

Ao tecermos os fios ao longo de nossas análises e discussões, entendemos o quanto 

somos seres cheios de rituais e ciclos que se entrecruzam ao sagrado e ao profano. 

Compreendemos, ainda, que os contos de fada são acessíveis e fascinantes, porque nos remetem 

aos elementos míticos primitivos de nossos ancestrais, afinal, é por meio dos mitos que 

podemos perceber as nossas contradições, exemplaridades, dúvidas e inquietações.  

Espelharmo-nos nos deuses, repeti-los em suas ações, dando-lhes sempre um sentido 

infinito de eterno retorno, é uma eufemização da amarga existência cartesiana, que nos regressa 

à imagem, aos símbolos, ao imaginário e à imaginação, irmãos quadrigêmeos na identificação 

dos mitos. Assim, compreendemos que é possível transformar o lugar em que vivemos pela 

imaginação, pois é por meio dela que conseguimos agir na natureza, produzir culturas, 

(re)contar e (re)escrever narrativas que até dado momento estavam silenciadas. 

Segurando a agulha para cruzar as linhas de A princesa e a costureira entendemos que 

há o arquétipo da filha do rei colocado em transgressão, porquanto Chevalier e Gheerbrant 

(2009) confirmam que a filha do rei é o arquétipo da princesa salva por um príncipe, sendo 

concedida ao herói como recompensa. Acontece que em Leslão (2015) há uma inversão desses 

papéis predefinidos socialmente: quem salva a princesa é exatamente uma mulher, cuja classe 

econômica é menos abastada que a da sua amada – temos uma dessacralização do mito que 

insurge na desestabilização da narrativa tradicional no qual o príncipe salva a princesa. Dão-

nos conta os autores dos símbolos que geralmente a recompensa só chega após o herói 

empreender uma jornada difícil, correndo até risco de morte. Esse é o caso de nossa Isthar, que, 

invisível socialmente para a lei e a norma (representada na figura do rei), se traveste de luta e 

se torna uma guerreira resistente frente ao amor por uma igual. 

Podemos afirmar que o percurso empreendido nos causou rasgos em nosso íntimo, pois 

o tecer teórico e metodológico nos possibilitou enxergar com outros olhares as constituições 
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humanas presentes no imaginário. Foi possível, aos poucos, refletir sobre a própria condição 

instável e sempre em ciclicidade que são as minhas identidades, representadas nas figuras de 

homem gay, professor, filho, esposo e pesquisador. Foi por meio da antropologia do imaginário 

que divisamos os aspectos simbólicos e friccionais do fogo, o mênstruo lunar e a capacidade de 

o mito do andrógino nos remeter à figura da lua. 

Nas análises tecidas neste trabalho compreendemos o quanto os astros, os efeitos da 

natureza e os seus mais variados sentidos dizem sobre a sociedade em que vivemos. Ao 

buscarmos as imagens redundantes representadas pela isotopia dos alimentos, da casa, do fogo 

e da música, compreendemos que Leslão (2015, 2016) convida a sociedade a pensar sobre a 

diversidade humana e o amor que nos aquece a alma, alimenta o corpo e traz ritmicidade ao 

coração. 

Depreendemos ainda, ao analisar as redundâncias obsessivas, que há uma grande 

simbologia do feminino frente às narrativas e todas as imagens obsedantes podem ser 

confirmadas pelos arquétipos lunares, pelos símbolos da água e personagens (bruxa e fada 

Madrinha), pelas figuras do aconchego e da intimidade, presentes na casa de pedra. Janaína 

Leslão (2015, 2016) sem dúvida alguma trouxe uma reflexão sobre as diversidades sexuais 

diante do contemporâneo, embora, ao tentar transgredir com as personagens Cintia e Isthar, 

tenha ainda produzido pedagogias que ensinam papéis dogmáticos da heterossexualidade, 

reatualizando a norma, mas reforçando a diversidade. Não acreditamos que isso cause demérito 

às ações narrativas, porque as imagens apresentadas nos textos configuram um novo modelo de 

família mosaico: a princesa, a costureira e o seu filho. 

Outro ponto interessante é que Janaina Leslão (2015, 2016) procura estabelecer sentido 

às identidades, construindo sentido de aceitabilidade acerca da diferença. Tanto em A princesa 

e a costureira quanto em Joana princesa há elementos da diversidade humana que sinalizam 

um diálogo para que as crianças convivam harmoniosamente com quem possui alguma 

deficiência. Recorre-se, por exemplo, à princesa Selene, que não possui a mão esquerda 

(LESLÃO, 2015, p. 27), e à criança de muletas na roda da dança com a bruxa Valderez 

(LESLÃO, 2016, p. 46). Aliás, o próprio sentido que o círculo, a lua, traz para essas narrativas 

é o da não divisão (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009), da mãe do plural (DURAND, 

2012). 

Podemos dizer que há uma dessacralização dos mitos nos contos de Fada em análise, 

pois rompemos com algumas coisas, mas não podemos romper com outras. A forma que a 

autora pretendeu publicar e ilustrar as suas narrativas confirmam também a dessacralização, 

pois a noção de autoria se perde, já que em sua materialização se constitui pelo dialógico, por 
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diversas vozes e diálogos, tais como os ilustradores e as pessoas que ajudaram financeiramente, 

isto é, o coletivo tangenciando novas formas de contar as histórias.  

Janaína Leslão ao mesmo tempo em que almeja problematizar a vida social, não 

redesenha o universo, ao contrário, deixa-o estático. A princesa Cíntia não desobedece ao signo 

de hegemonia representado pela figura do pai – continua submissa, aceita o vestido para o 

casamento e a sua prisão no castelo – elemento muito importante para pensar o espaço do poder 

do discurso a que poucos possuem acesso para transpor. Entretanto, as obras em análises 

ressaltam possibilidades discursivas para a formação humana de crianças e adolescentes em 

diferentes ambientes institucionais, tais como a escola e a família, na medida em que 

problematizam o padrão estabelecido, descentrando a norma, trazendo as identidades 

circundantes entre as brechas e fissuras, para romper com as questões de fronteiras.     

Ao descansarmos parcialmente a agulha e o fio em nossas costuras imaginárias, 

convidamos aos leitores e leitoras para trazerem novas cores e linhas para nós, de maneira a 

que, em outro momento, possamos promover novas possibilidades de (re)contar histórias e tecer 

intepretações sobre a linguagem. Assim, lançamos o convite aos colegas docentes que se 

interessam por questões de diversidade e cidadania, para que a escola seja um espaço de 

respeito, cujas identidades múltiplas e contraditórias possam se constituir, significando a 

existência, para que...  

...todas as pessoas sejam felizes, senão para sempre, pelo menos enquanto quiserem 

exercer o direito à expressão da vida...  
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ELEMENTOS PÓS TEXTUAIS: ALGUNS QUESTIONAMENTOS DIRECIONADOS 

À AUTORA JANAÍNA LESLÃO EM RELAÇÃO À PRINCESA E A COSTUREIRA E 

JOANA PRINCESA 

  

1- Como se deu o processo de escolha da ilustração das obras? Houve uma criação livre 

por parte do ilustrador /a ou foi sugerido um direcionamento por você?  

A autora sugeriu muitas coisas. Segundo o que foi dito pelas perguntas enviadas por e-mail, 

as ilustrações foram feitas a partir das marcações das cenas sugeridas por ela. A autora queria uma 

princesa negra, com black power, uma costureira ruiva, um príncipe branco com rastafári para 

pensar o padrão do que é belo. A rainha-mãe da Cíntia inicialmente seria de traços mais indígenas, 

mas o desenho foi se constituindo de forma livre pelo ilustrador e virou o núcleo negro da cena. Em 
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Joana Princesa, Janaína Leslão queria a bruxa Valderez linda, para que as pessoas apaixonassem 

por ela. A roupa de uniforme escolar não era para ter diferenças entre meninos e meninas. Os 

ciganos, seria importante serem deixados com bastantes características para pensar a questão do 

estrangeiro e das minorias que muitas vezes possuem direitos negados.   

  

2- Por que a ideia em escrever contos de fadas que versam sobre as questões de 

identidades de gêneros?  

Em 2007 a autora trabalhava com um grupo de adolescentes e programa municipal DST-

AIDS e hepatites virais de Diadema – SP. No trabalho era proposta uma atividade em educação 

e saúde, quando os encontros se davam uma a duas vezes por semana. Havia nesse ínterim, 

mais dois arte-educadores que faziam um trabalho de expressão corporal. Ao final do ano era 

necessário elencar a parte teórica de prevenção às DST-Aids e cidadania, gravidez na 

adolescência, combate ao machismo e homofobia sob a forma de esquetes teatrais. A 

necessidade veio quando a autora conversava com os adolescentes sobre textos e percebeu que 

muitos ainda possuíam referenciais dos contos de fadas, mas não tinham um referencial de 

pessoas homossexuais, travestis e transexuais, não apresentavam perspectivas de finais felizes, 

já que não tinham referencial de contos de fadas ou de boas histórias. Ao se sentir incomodada 

por não encontrar menções em suas pesquisas, nem no Brasil ou fora dele, em 2009 a obra A 

princesa e a Costureira começou a ser escrita e teve o aceite para publicar somente no ano de 

2015. O processo de pesquisa sobre como seriam os elementos desse tipo de gênero narrativo 

foi aos poucos se constituindo. O importante para a psicóloga seria trazer uma possibilidade de 

final feliz sem apresentar uma história estereotipada na qual os jovens se vissem representados.   

3- Na escrita inicial do primeiro livro já foi se delineando ideias para a tessitura do 

segundo?  

 

Durante a escrita do primeiro livro só foi pensado nos elementos dele: uma costureira 

bissexual, um casamento igualitário, um príncipe não machista etc. A ideia de escrita do 

segundo livro só foi amadurecida no ano de 2015, quando já tinha o aceite de publicação do 

primeiro exemplar. O livro praticamente estava pronto, já que basicamente a autora sabia o que 

gostaria de discutir na narrativa. 

  

4- Houve algum critério para a troca de ilustrador em relação á obra de 2015 e 2016?  

 

Houve uma busca de um colega design gráfico, que indicou alguns ilustradores, mas foi 

informado pela escritora que não teria condições financeiras para arcar com as custas de todo o 
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trabalho. Dessa forma, foi sugerido aos profissionais se eles aceitariam um financiamento coletivo, 

sendo adiantado um sinal em dinheiro para ser promovido o evento na rede. Assim, o Ilustrador 

Júnior Caramez fez o primeiro livro e a Marina Tranquilin, o segundo. Buscaram-se em todas as 

representações os traços distintos, como pretende em novas narrativas, por achar que o diferente 

precisa ser evidenciado. Em Leslão (2015) os traços são feitos à mão e depois coloridos no 

computador. Já Leslão (2016) são feitos em aquarela, totalmente artesanal, porque também tem 

muito a ver com as travestis e transexuais, em relação ao fazer o corpo, remodelar um corpo, 

reaprender para além do que a sociedade impôs como um padrão de comportamento. Uma aquarela 

tem tudo a ver com isso, destaca a autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


