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RESUMO 

 

Estudo sobre as construções simbólicas e identitárias da mulher presentes na narrativa e na 

estrutura das personagens femininas do filme Malévola (2014) – produção dos estúdios 

Disney (EUA). A narrativa é inspirada no conto de fadas “A Bela Adormecida do Bosque” e 

distingue-se pela perspectiva feminina, modificando as possibilidades de interpretação, além 

de possibilitar a quebra do paradigma dicotômico relacionado ao Bem e ao Mal. A pesquisa 

tem por objetivo estudar a evolução das construções imaginárias da mulher no cinema e traçar 

paralelos entre as características arquetípicas das personagens de Malévola em relação à 

identidade da mulher na contemporaneidade. Para tal, será tomado como referencial teórico os 

estudos do imaginário social, com as obras de Gilbert Durand, Edgar Morin e, em especial, 

Michel Maffesoli; conceitos da psicanálise a partir dos trabalhos de C.G. Jung, Erich 

Neumann, Marie-Louise Von Franz e Clarissa Pinkola Estés; as teorias de Stuart Hall, Laura 

Mulvey e Gilles Lipovetsky relacionadas aos estudos culturais com ênfase em gênero; e 

também o ecofeminismo através dos trabalhos de autoras como Vandana Shiva e Maria Mies. 

Nosso referencial teórico-metodológico é a Hermenêutica de Profundidade (HP) visando à 

interpretação da estrutura simbólica de nosso objeto. Resultam desta pesquisa a verificação de 

um processo de saturação de padrões identitários e simbólicos provindos da modernidade e a 

evolução de novas dinâmicas nas narrativas presentes nas mídias e na comunicação. 
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(Maestría en Comunicación Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 

Campo. 

 

RESUMEN 

Estudio sobre las construcciones simbólicas y de identidad de las mujeres presentes en la 

narrativa y la estructura de los personajes femeninos de la película Maléfica (2014) - La 

producción de Disney (EE.UU.). La historia está inspirada en el cuento de "La Bella 

Durmiente en el bosque" y se distingue desde el punto de vista femenino, la modificación de 

las posibilidades de interpretación, además de permitir la ruptura del paradigma dicotómica 

relacionada con el Bien y el Mal. La investigación tiene como objetivo estudiar la evolución 

de las construcciones imaginarias de las mujeres en el cine y establecer paralelismos entre las 

características arquetípicas del personaje Maléfica en relación con la identidad de la mujer en 

el mundo contemporáneo. Esto se toma como estudios teóricos sobre el imaginario social, con 

las obras de Gilbert Durand, Edgar Morin y, en particular, Michel Maffesoli; los conceptos 

psicoanalíticos de las obras de G. C. Jung, Erich Neumann, Marie-Louise von Franz y 

Clarissa Pinkola Estés; teorías de Stuart Hall, Laura Mulvey y Gilles Lipovetsky relacionado 

con los estudios culturales, con énfasis en el género; y también ecofeminismo a través de las 

obras de autores como Vandana Shiva y Maria Mies. Nuestro marco teórico es La 

Hermeneutica Profunda (HP) en busca de la interpretación de la estructura simbólica de 

nuestro objeto. El resultado de esta investigación para comprobar un proceso de saturación de 

la identidad y los patrones simbólicos deriva de la modernidad y la evolución de nuevas 

dinámicas en estas narrativas en los medios y la comunicación. 
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MACHADO, Patricia S. Woman beyond Good and Evil: Maleficent and the cinematic 

representation of the integrated feminine. 2016. 149f. Dissertation (Master in Social 

Communication) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

ABSTRACT 

A study on the symbolic and self-defining constructions of the Woman in the narrative and 

the structures of female characters in the Disney Studios production Maleficent (2014) – 

USA. The plot is inspired on the fairy tale “The Sleeping Beauty in the Wood” but from a 

feminine standpoint, widening the possibilities of interpretation and allowing for a rupture 

from the dichotomic paradigm related to the struggle between “Good versus Evil”. This 

research aims at studying the evolution of the archetypical imaginary constructs of the 

characters in Maleficent in contrast with female identity in contemporary culture. For that 

end, the theoretical frame of reference includes the study of social imaginaries through the 

works of Durand, Edgar Morin and, most notably, Michel Maffesoli; psychoanalytical 

concepts from the works of de C.G. Jung, Erich Neumann, Marie-Louise Von Franz and 

Clarissa Pinkola Estés; Stuart Hall’s, Laura Mulvey’s and Gilles Lipovetsky’s theories of 

Cultural Studies with an emphasis on gender; and also ecofeminism, through the works of 

authors such as Vandana Shiva and Maria Mies. Our selected theoretical-methodological 

reference is the Depth Hermeneutics, with a view to the interpretation of the symbolic 

structure of our study. As a result of this research we verify a process of saturation of identity 

and symbolic patterns originated in Modernity, and the evolution of new dynamics in 

mediatic and communication narratives. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação é resultado da pesquisa que trata das nuances das construções 

identitárias e simbólicas relacionadas à mulher e que se fazem presentes no imaginário e 

expressas nas mídias, em especial no cinema de entretenimento.  

Inclui-se no escopo da pesquisa a relação entre as modificações na cultura e as 

transformações que envolvem as representações da mulher nas adaptações de contos de fadas 

produzidas pela Disney (EUA) no decorrer do século XX e início do século XXI. O objeto de 

nossa pesquisa é o filme Malévola, lançado em 2014 e que inspirou nossas reflexões sobre os 

processo de saturação de padrões dicotômicos de personagens femininas e também a quebra 

do maniqueísmo que envolve o Bem vs. o Mal absolutos. 

Os contos de fadas têm origem nas narrativas primitivas, porém podemos dizer que 

por conta de inúmeros fatores, dentre eles os de cunho religioso e moral, foram modificados 

gradativamente no decorrer da história ocidental e muitos deles acabaram por perder algumas 

de suas características primordiais presentes em sua natureza mitológica. Um exemplo é a 

história da “Bela Adormecida do Bosque”, conto em que é baseado o objeto desta dissertação. 

A história, imortalizada pelo cinema estadunidense no século XX através dos estúdios Disney, 

é baseada em uma versão publicada em 1697 na coletânea “Contos da Mamãe Gansa” de 

Charles Perrault. Caracterizada por uma representação simbólica condizente com o imaginário 

social-histórico da Europa iluminista do século XVII, os contos da coletânea, segundo o 

próprio Perrault, contêm “uma moralidade louvável e instrutiva” e mostram como “a virtude é 

sempre recompensada” e “o vício é sempre punido” (TATAR, 2004, p. 356).  Dentro deste 

contexto, os contos seriam usados da mesma forma que os mitos: narrativas alegóricas para o 

fortalecimento de um código moral. Ou poderíamos dizer códigos moralistas? Não seria a 

oposição entre o Bem (virtudes) e o Mal (vícios) presente nos contos e nos roteiros da maioria 

das adaptações clássicas para o cinema parte de um código de domesticação, mais 

especificamente relacionado à submissão da mulher e também da própria Natureza?  

 Esse questionamento não se relaciona com uma natureza da mulher, mas sim com a 

expectativa do patriarcalismo em relacionar a mulher ao que é visto pejorativamente como: 

selvagem, irracional e inferior quando comparada ao homem, tido como civilizado, racional 

e superior.  A mulher e a Natureza fazem parte das coisas a serem submetidas à vontade e ao 
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poder da Razão masculina, razão esta que é culturalmente construída, imposta e aceita 

moralmente. A mulher e a Natureza – que inclui todas as formas “irracionais” de vida – são 

marginalizadas em relação ao que é considerado moralmente e culturalmente adequado.  

Na história europeia, a Ideia do homem exprime-se na maneira pela qual ele é 

distinguido do animal. A ausência da razão no animal prova a dignidade do 

homem. Essa oposição foi matraqueada com tanta insistência e unanimidade pelos 

predecessores do pensamento burguês, os antigos judeus, os estoicos e os Padres da 

Igreja e, depois, pela Idade Média afora e os Tempos Modernos adentro, que ela 

passou a pertencer ao património básico da antropologia ocidental. Ainda hoje ela é 

reconhecida. Os behavioristas só aparentemente a esqueceram. O fato de que 

aplicam aos homens as mesmas fórmulas e resultados que eles, desencadeados, 

arrancam a animais indefesos em seus atrozes laboratórios de fisiologia confirma 

essa diferença de maneira particularmente refinada. A conclusão que tiram dos 

corpos mutilados dos animais não se ajusta ao animal em liberdade, mas ao homem 

atual. Ele prova, ao violentar o animal, que ele e só ele em toda a criação funciona 

voluntariamente de maneira tão mecânica, cega e automática como as convulsões 

da vítima encadeada, das quais se utiliza o especialista. [...] O mundo do animal é 

um mundo sem conceito. Nele nenhuma palavra existe para fixar o idêntico no 

fluxo dos fenômenos, a mesma espécie na variação dos exemplos, a mesma coisa 

na diversidade das situações. [...] O animal responde ao nome e não tem um eu, 

está fechado em si mesmo e, no entanto, abandonado; a cada momento surge uma 

nova compulsão, nenhuma ideia a transcende (ADORNO, HORKHEIMER, 2006, 

p. 201-202). 

Ainda sobre esta separação entre o “homem racional” e o restante da Natureza 

irracional, Adorno e Horkheimer (2006, p. 203) enfatizam sua crítica quando dizem que a 

mulher não é considerada sujeito por este sistema androcentrado e que isto está representado 

também nos contos infantis encontrados pelo mundo. O encantamento que prende um ser 

humano ao corpo de um animal é uma condenação e normalmente é o “príncipe que 

conservou sua razão” que é capaz de libertar a alma que se encontra neste tormento irracional 

(ou animal). 

Para o ser racional, porém, a solicitude pelo animal desprovido de razão é vã 

ocupação. A civilização ocidental deixou-a ao encargo das mulheres. Estas não 

tiveram nenhuma participação independente nas habilidades que produziram essa 

civilização. É o homem que deve sair para enfrentar a vida hostil, é ele que deve 

agir e lutar. A mulher não é sujeito. Ela não produz, mas cuida dos que produzem, 

monumento vivo dos tempos há muito passados da economia doméstica fechada 

(ADORNO, HORKHEIMER, 2006, p. 203-204) 

Este dualismo é característico na história do pensamento ocidental de base grega, 

desde Platão, passando por Descartes e ainda presente na construção imaginária (e ousaríamos 

dizer que em parte da estrutura científica) na contemporaneidade.  
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 Quando lançamos nosso olhar sobre a representação tradicional da mulher no cinema, 

encontramos elementos que obedecem essa construção cultural do gênero feminino pela ótica 

acima descrita. Segundo a psicanalista e teórica dos Estudos Culturais feministas, Ann Kaplan 

(1995, p. 49), “os signos do cinema hollywoodiano estão carregados de uma ideologia 

patriarcal que sustenta nossas estruturas sociais e que constrói a mulher de maneira específica 

– maneira tal que reflete as necessidades patriarcais e o inconsciente patriarcal”. Desta forma, 

a mulher precisaria estar adaptada aos desejos do mundo androcentrado, pois somente desta 

forma poderia desempenhar a mocinha do roteiro – seja na ficção ou na realidade. Contudo, 

nossa pesquisa busca elementos que demonstrem que este roteiro pode estar se modificando.  

 Algumas das últimas produções dos estúdios Disney trazem representações que 

quebram os padrões arquetípicos e também de estereótipos como o da princesa frágil e 

impotente, da bruxa como a vilã ou ainda do príncipe belo e salvador. Animações como 

Valente e Frozen podem ser citadas como exemplos de novas narrativas: as princesas são 

ativas e os roteiros possuem um enfoque crítico ao antigo modelo onde o príncipe encantado é 

a peça chave para a felicidade. Contudo, estes dois exemplos se direcionam mais 

especificamente ao universo infanto-juvenil, a nosso ver, um bom prognóstico, pois as 

meninas do mundo pós-moderno crescerão com novas referências arquetípicas e culturais, que 

poderão contribuir para a formação destas mulheres.  

 No filme Malévola (2014) – objeto deste estudo – a narrativa subverte em aspectos 

ainda mais profundos a construção da identidade feminina tradicionalmente instituída pela 

cultura dicotômica. A história contém muitos dos passos encontrados na jornada arquetípica 

proposta pela teoria de Joseph Campbell denominada Monomito e que envolve a construção 

do herói:  

Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias, os 

mitos humanos têm florescido; da mesma forma, esses mitos têm sido a viva 

inspiração de todos os demais produtos possíveis das atividades do corpo e da 

mente humanos. Não seria demais considerar o mito a abertura secreta através da 

qual as inexauríveis energias do cosmos penetram nas manifestações culturais 

humanas. As religiões, filosofias, artes, formas sociais do homem primitivo e 

histórico, descobertas fundamentais da ciência e da tecnologia e os próprios sonhos 

que nos povoam o sono surgem do círculo básico e mágico do mito (CAMPBELL, 

1997, p. 62). 

 Contudo, em Malévola a narrativa vai além quando contrastada com a jornada do herói 

(ou heroína) apresentada normalmente nas produções hollywoodianas, pois desconstrói a 

estrutura estática de um Bem e de um Mal absolutos. Além de uma temática mais direcionada 
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ao público adulto, encontramos uma diferenciação bastante interessante: a vilã de “A Bela 

Adormecida” (1959) é a protagonista – ou de forma ainda mais significativa, Malévola é vilã 

e também a heroína. Sua identidade não é estática, mas complexa e dinâmica. 

 Perguntamo-nos então: estaria presente no imaginário social e, consequentemente, nas 

mídias um novo paradigma de representação do feminino que superaria as antes consolidadas 

fragmentações machistas androcêntricas? Tais questionamentos, aliás, nos levam a adotar a 

forma usada por Stuart Hall em seus trabalhos segundo a qual, em citações que fazem 

referência à espécie humana, a expressão “o homem” é grafada seguida de um “sic”, 

denotando assim a impropriedade do termo que designa um indivíduo do sexo masculino da 

espécie da humana e não esta como um todo. Em paralelo e não excluindo esta explanação, 

por vezes lançaremos mão da expressão “o homem”, pois o contexto condiciona o uso.    

Através da análise das características simbólicas apresentadas no filme, procuramos 

estabelecer relações que nos levem a um novo paradigma que supomos ser parte de um 

processo de superação do padrão dualista, típico da estrutura patriarcalista, pelo qual a mulher 

é normalmente representada no imaginário e expressada na mídia. Esta possibilidade poderia 

também estar relacionada ao que entendemos sobre o Bem e Mal como arquétipos que 

compõem o imaginário social e que poderiam estar conectados a novas alternativas de 

identidades.  

Objetivos 

Para alcançarmos nossa hipótese foi estabelecido o objetivo geral de estudar a 

construção imaginária em torno da mulher e da Natureza no cinema e traçar paralelos entre as 

características arquetípicas da personagem Malévola em relação à identidade da mulher na 

contemporaneidade. Já os objetivos específicos foram os de refletir sobre a relação entre o 

imaginário social e as mídias; ressaltar o lugar do cinema como tecnologia do imaginário; 

identificar a centralidade do arquétipo da dicotomia Bem vs. Mal na construção do 

pensamento ocidental, particularmente do pensamento androcêntrico ou patriarcalista; 

sistematizar estudos em torno do conceito de gênero que referenciem a reflexão sobre a 

representação do gênero feminino nas mídias; traçar um perfil comportamental das 

personagens do filme e explorar os elementos-chave referentes à representação simbólica 

dessas personagens; contribuir com o processo de desconstrução de alguns paradigmas 
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socioculturais e midiáticos relacionados ao que é considerado natural, normal e moral e suas 

ligações com as noções do selvagem/civilizado ou ainda, natureza/cultura. 

Referencial teórico 

Desenvolvemos uma exposição acerca da construção do imaginário social, bem como 

dos conceitos referentes às bases dos estudos culturais, com ênfase em gênero e um panorama 

sobre a vertente espiritualista do ecofeminismo. Estes três referenciais teóricos - que têm 

como base as análises dos contextos sócio-históricos – mostraram-se bastante adequados para 

a reflexão sobre a questão principal de nosso trabalho, qual seja, a superação das dicotomias e 

dualismos nas construções e representações do feminino própria a uma cultura que privilegia 

o masculino, bem como na percepção do que seja o mundo selvagem sob as definições e 

limitações ditadas pelo mundo civilizado.  Em conexão com os estudos da Comunicação, os 

três principais referenciais se prestaram neste caso a unir e reunir, ou seja, estabelecer contato 

e diálogo com aquilo que, numa visão fragmentada, é o conjunto de partes que tão somente se 

opõem, mas que dentro da perspectiva holística presente na pós-modernidade, são também 

complementares, posto que dimensões distintas a compor uma unidade e que são passivas de 

serem (re)integradas. 

 Para a análise da narrativa e interpretação e reinterpretação dos símbolos e 

representações arquetípicas presentes no corpus de nosso objeto, tomamos mão das pesquisas 

sobre a psicanálise dos contos de fadas (Marie Louise Von-Franz, Clarissa Pinkola Estés e 

Maria Tatar), bem como os significativos trabalhos de C. G. Jung, Erich Neumann, Mircea 

Eliade e Joseph Campbell. 

 Os estudos do imaginário formam a base da estrutura de nossas reflexões sobre a 

possibilidade dos (res)surgimentos e fortalecimento de novas construções arquetípicas e 

simbólicas no imaginário da contemporaneidade. Compõem a estrutura de referência deste 

trabalho as obras de Gilbert Durand e Cornelius Castoriadis e, especialmente, Michel 

Maffesoli, além de Magali do Nascimento Cunha, Juremir Machado da Silva e Maria Beatriz 

Rahde.  

 Abraçamos os estudos de gênero inseridos na mídia, sob a perspectiva dos estudos 

culturais – mais especificamente, sobre a construção de uma alternativa à identidade feminina 

dicotômica, procurando ir além das representações do Bem e do Mal absolutos. Tal é a chave 

para a análise empírica do corpus selecionado.  
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 Autoras e autores como Gilles Lipovetsky, Joan Scott, Kathryn Woodward, Márcia 

Rejane Messa, Manuel Castells, Raymond Williams e Stuart Hall forneceram a inspiração e 

estrutura teórica para o desenvolvimento das análises das construções das identidades 

culturais e dos estudos de gênero.  

 Indo além, buscamos analisar também as relações entre a mulher e a Natureza por 

intermédio das teorias ecofeministas, especificamente as de vertente espiritualista e teológica, 

para que pudéssemos complementar parte de nosso trabalho sob a perspectiva hermenêutica, 

usando para tal as pesquisas de Vandana Shiva, Maria Mies e Ivone Gebara nesta parte de 

nossa dissertação. 

 

Metodologia 

 A adoção da Hermenêutica de Profundidade (HP) (THOMPSON, 2011) como 

referencial teórico-metodológico alinhado à pós-modernidade, em que a superação de uma 

visão positivista de mundo parece emergir, mostrou-se bastante adequada ao contexto 

histórico e às necessidades das análises sociais contemporâneas, sobretudo quando 

direcionadas especificamente para os estudos da comunicação e das mídias. 

 Este trabalho obedece às três fases da HP como preconizada por Thompson: a análise 

sócio-histórica; a análise formal ou discursiva; e a interpretação/reinterpretação das formas 

simbólicas produzidas, transmitidas e recebidas e que estão presentes nas ideologias e na 

comunicação de massa. As ferramentas de análise que constituem a HP permitem que a 

pesquisa realizada sob esta metodologia agregue, dependendo das necessidades e 

características do objeto analisado, outros métodos à pesquisa. Por entendermos que esta 

metodologia dialoga com fluidez com o nosso referencial teórico, complementando-o e 

mostrando-se bastante pertinente para o estudo das construções simbólicas e das ideologias 

presentes em nosso objeto, julgamo-la ideal para tal fim. 

Organização do texto 

 Os resultados alcançados pela pesquisa estão concretizados nesta dissertação, 

composta de quatro capítulos.  O foco de primeiro capítulo é a definição de nossa 

fundamentação teórica para a análise dos temas que envolvem nosso objeto – o filme 

hollywoodiano Malévola (2014) – bem como suas relações com os estudos da comunicação. 
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Através dessa análise, expomos os fundamentos da construção do imaginário social, bem 

como dos conceitos referentes às bases dos estudos culturais, enfatizando aqui a questão do 

gênero, complementando a análise com uma visão panorâmica da vertente espiritualista do 

ecofeminismo. 

 O segundo capítulo, por sua vez, está fundamentado na reflexão sobre as raízes 

mitológicas dos contos de fadas e os embates filosóficos e culturais sobre as noções de mythos 

e de logos. Analisamos também a evolução das noções de identidades na modernidade e as 

construções de novas identidades híbridas na pós-modernidade. 

 Já o terceiro capítulo apresenta uma exposição da historicidade que envolve as 

construções de importantes personagens femininas nas adaptações fílmicas da Disney que têm 

origem nos contos de fadas. Tendo como principal referencial teórico o filósofo Gilles 

Lipovetsky – sobretudo, sua obra “A terceira mulher” principal referencial teórico neste 

capítulo foi o filósofo Gilles Lipovetsky – mais especificamente, sua obra “A terceira mulher” 

– neste capítulo observamos como as noções de bem e mal são transformadas, bem como as 

relações entre as modificações culturais e os elementos simbólicos, identitários e ideológicos 

das narrativas.  

 Por fim, no quarto capítulo apresentamos o embasamento de nossa metodologia e 

aplicamos a Hermenêutica de Profundidade (HP) na análise de processos comunicacionais. A 

partir da aplicação de suas três fases – a saber, a análise sócio-histórica, formal/narrativa e a 

interpretação/reinterpretação – oferecemos reflexões sobre as nuances arquetípicas, 

simbólicas e míticas dos personagens e imagens constantes das duas sequências do filme 

Malévola que formam o corpus de nosso objeto. 

 Esperamos, com este trabalho, contribuir para os estudos em comunicação no sentido 

de ampliar as pesquisas sobre os temas por nós analisados.  
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Capítulo I – TRÊS PILARES TEÓRICOS EM DIÁLOGO COM A 

COMUNICAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO, OS ESTUDOS 

CULTURAIS DE GÊNERO E O ECOFEMINISMO ESPIRITUALISTA 

 

1. A construção do Imaginário – via orgânica de integralidade 

 

O imaginário é o cimento social. Esta definição do sociólogo francês Michel Maffesoli 

(2003a) possibilita uma reflexão que nos leva a uma importante quebra de paradigma sobre o 

que é o imaginário, pois há no senso comum uma identificação do termo com aquilo que não 

é concreto – no sentido de palpável ou real. Tal compreensão é estimulada pelas visões mais 

racionalistas ou ainda pelas “teorias intelectualistas” (DURAND, 2012, p.28).  Contudo, este 

cimento social a que se refere Maffesoli é composto de elementos que incluem “o jogo das 

paixões, a importância das emoções, a pregnância dos sonhos” (MAFFESOLI, 2010, p.28). 

Na condição de cimento social, é o imaginário que liga o indivíduo ao coletivo: posto isto, é 

também o que comunica, ou seja, o que torna comum.  É “um dos referenciais significativos 

no estudo dos processos comunicacionais que envolvem as relações, tantos as interpessoais 

quanto as sociais, mais amplas, que dão forma às representações sociais e às expressões 

culturais, entre elas, as mídias” (CUNHA, 2011, p. 33). 

Segundo Magali do Nascimento Cunha, o imaginário é o “terceiro elemento 

condicionado à imagem e à fantasia” e sua construção também se dá pelos descolamentos do 

pensamento subjetivo (indivíduo) para o objetivo (coletivo).  

A noção de imaginário surge em relação a tudo o que se apreende visualmente do 

mundo e é elaborado coletivamente. Deste modo o imaginário diz respeito às 

expressões culturais e se modifica na configuração da identidade que cada cultura 

produz e sustenta como sua. Compreendido no coletivo, o imaginário, no entanto, 

está condicionado ao olhar do sujeito, um olhar “interessado” no objeto e 

alimentado pelo desejo. Isso significa que, ao introduzir o desejo na “realidade 

objetiva”, o sujeito participa de um processo de construção deste imaginário 

(CUNHA, 2011, p. 38). 

Estudar o imaginário e abraçá-lo como referencial teórico exige o que Maffesoli 

(2011, p. 317) chama de “buscar um trabalho artesanal de pensamento”. Quando lança esta 

reflexão, o teórico – que, em nossa opinião, escreve como um bardo, ou seja, que nos soa 
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como relacionado à dimensão dionisíaca1, visto o tom revolucionário e orgânico que expressa 

– propõe que a construção do conhecimento seja feita através de um reencantamento do 

mundo e de um pensamento livre das limitações do racionalismo dogmático ou do que 

gostaríamos de identificar aqui com conceito de “industrial”. Neste sentido, algo 

automatizado e que segue regras impostas por um sistema rígido e sem a diversidade da 

mística característica do mundo pré-cartesiano. Contudo, esta “mística” ressurge com força na 

pós-modernidade.  Para Maffesoli (2009, p.19) “é preciso revirar de cabeça para baixo as 

ideias rançosas, jogar fora as análises pomposas e um tanto insípidas” para que possamos 

superar o que Durkheim chamou de “conformismo lógico”. Dentro desta perspectiva, isto já 

se manifesta pela saturação do modelo imposto pelo “mito progressista da modernidade” e 

pelo levante/ressurgimento das características de Dionísio, selvagem (não domesticado) e que 

inclui os afetos e o pensamento trágico.  

Emocional, afetuoso e outras expressões do mesmo tipo traduzem o retorno com 

força dos afetos na vida social. Não mais escondidos, segundo a expressão 

consagrada, entre as paredes da vida privada, mas contaminando o essencial da 

vida pública. As paixões têm um importante papel na teatralidade contemporânea, 

e é em vão e ingênuo não levá-las em conta, não saber medir seus efeitos. Não 

podemos compreender nada de geopolítica, de política, de publicidade, da simples 

vida social, do espetáculo midiático (e o deixo, meu amigo, completar esta lista), se 

não identificarmos a importância dos afetos. Em seu sentido simples, o que diz 

respeito ao ventre, ao útero; a histeria, assim como foi o caso na pré-modernidade, 

retorna com força na pós-modernidade. (MAFFESOLI, 2011, p. 322). 

Maffesoli diz ainda que este “é um elemento essencial do viver em conjunto 

contemporâneo, e não podemos mais economizá-la”. Ressalta também a importância da 

integração dos afetos e do pensamento junto às pesquisas científicas sobre a vida social. 

 

1.1. Imaginário e a possibilidade de superação da dicotomia 

 Segundo Gilbert Durand (2011, p. 54), estas questões fazem parte de um domínio de 

uma “sociologia do imaginário” e que é composta tanto “pela reabilitação do selvagem e do 

                                                 
1 O conceito de dionisíaco é uma das fundamentações do trabalho de Michel Maffesoli e foi originalmente 

desenvolvido por Friedrich Nietzsche no texto “A visão dionisíaca do mundo” (1870) e aprofundado no livro “O 

Nascimento da Tragédia”. Tal conceito está relacionado à dimensão instintiva da arte trágica e ao indomável 

deus grego Dionísio, divindade orgiástica, capaz de lidar com a vida e com a morte, representante dos prazeres 

mundanos, mas também da sacralidade relacionada com o sacrifício. Para um aprofundamento, sugerimos as 

leituras das obras de Martin Heidegger, George Battaile e do mestre de Maffesoli, Gilbert Durand, pois todos 

desenvolveram trabalhos relacionados à dimensão dionisíaca.  
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primordial” como também pelo resgate do “cotidiano dos desfavorecidos” e que faz parte das 

“estruturas antropológicas do imaginário” - título da obra de Durand.  

(...) as Estruturas Antropológicas do Imaginário são três: as Heroicas, as Místicas e 

as Disseminatórias. As Heroicas são constelações que refletem a própria 

civilização ocidental, ou seja, expressam o racional, a técnica, o maniqueísmo, a 

excludência, o dualismo, a dicotomia, a nossa lógica de construção de heróis, o 

masculino. As Místicas referem-se ao intuitivo, ao sentimento, à união, à 

intimidade secreta, ao feminino. Quanto às Disseminatórias, elas permitem uma 

lógica diferenciada, a convivência dos contrários, a irrupção do novo, o acaso; 

constelam, simultaneamente, símbolos heroicos e místicos (NOGUEIRA, 2005, p. 

101-102). 

Neste sentido, as estruturas heroicas isoladas das outras (místicas e disseminatórias) se 

revelam parte da “androcracia” (EISLER, 1989) institucionalizada, mas que sofre na pós-

modernidade a decadência proveniente de todo um sistema que buscou excluir – 

artificialmente e muitas vezes, ditatorialmente – faces e nuances essenciais pertencentes à 

psique e ao imaginário humano. Incluímos aqui a dimensão mística presente no feminino, 

bem como as múltiplas características naturais - ou ainda não moralizadas – das mulheres. 

Como alcançar uma integralidade cíclica “disseminatória”, chamada também de “sintética”, 

sem a aceitação dos mistérios não domesticados, ou seja, selvagens? Neste sentido, nos 

aproximamos ainda mais de nosso objeto de estudo. Em Malévola temos o embate entre o 

civilizatório mundo da racionalidade masculina – representado pelos reis da trama - contra o 

mundo selvagem da Natureza, o Mundo das Fadas e que tem uma guardiã bestial. Malévola é 

um ser bestial e selvagem - assim como Dionísio é uma divindade bestial e selvagem2. 

Interessante pensar que, dentro desta perspectiva, a definição do gênero fica menor quando 

pensamos no microcosmo da questão dicotômica que separa os mundos. De qual mulher 

estamos falando? Da mulher moralmente construída e aceita pelo mundo androcêntrico? Da 

imoral, também assim designada pelo mesmo mundo - pois quebra as regras impostas - que é 

desejada, mas não aceita? Ou ainda da amoral, representada por aquelas que são simplesmente 

invisíveis ao dualismo moral/imoralidade, pois não reconhecem as regras?  

 Indo além do binômio simplista e moralmente aceito, “mulher vs. homem”, temos o 

moral vs. o imoral. Temos o civilizado vs. o selvagem. Voltando ao imaginário e suas 

estruturas propostas por Durand, a superação do dualismo – e de seus atos falhos encontrados 

                                                 
2 No capitulo II desta dissertação iremos apresentar um panorama sobre a simbologia dos contos de fadas e mitos 

e teremos a oportunidade de aprofundar os significados do bestial e suas relações com a imoralidade. 
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até mesmo na postura de algumas correntes feministas3– pode nos levar ao diálogo presente 

nas “estruturas sintéticas”. A interdependência do diálogo é a antítese do combate 

codependente e abre caminho para a síntese da integralidade. Desta forma, “reintegrar aquilo 

que foi denominado o inconsciente, o subjetivo e o emocional com o racional, o intelectual” 

(CAPRA apud NOGUEIRA, 2005, p. 105). Maria Aparecida L. Nogueira reforça que a 

questão antropológica do imaginário pode nos levar a superação da lógica binária: 

(...) é preciso adotar um novo Paradigma que possibilite uma 

compreensão/apreensão do dinamismo nos estudos de Gênero. O paradigma a que 

nos referimos supõe, tanto a ultrapassagem de dicotomias, tais como: natureza-

cultura, sujeito-objeto, objetivo-subjetivo, quanto a adoção da lógica ternária, que 

introduz um terceiro elemento, o “terceiro incluído” (NOGUEIRA, 2005, p. 105). 

Quando se reintegra a mística selvagem feminina, dinâmica e cíclica, renova-se 

também a dimensão heroica masculina, superando as limitações lineares ditadas por ela 

própria e que se volta para o próprio masculino, pois este não se basta sem uma unicidade 

provinda da integração com o feminino. Quando se (re)une as dimensões, concebe-se a 

unicidade diríamos orgânica, viva, plural e em movimento e que manifesta a fusão do que 

estava separado. E a “unicidade aberta” (MAFFESOLI, 2003c, p. 170) pode representar a 

transgressão de um dos pilares da modernidade: o individualismo. Michel Maffesoli (2003c, 

p. 168) fala da “fusão feminina” e da possibilidade da superação do dualismo moderno 

cartesiano, tão presente no imaginário como também, e obviamente, na cultura ocidental, hoje 

globalizada.  

A fusão não deixa de chocar nossas mentes modernas. E, então, quanto mais 

perseguida e estigmatizada intelectualmente, mais é empiricamente vivida. Assim, 

mais que jogar com as “belas almas” e os espíritos resmungões, talvez não seja 

inútil sublinhar o que a torna, em certas épocas, tão atraente. A propósito, não 

existiria na comunhão com o jogo do mundo algo que remeta à dilatação do eu? 

Ser não se compreende, pois, senão como ser com o outro, inclusive ser o outro. 

Ser com ou ser a natureza. Para citar esta expressão que A. Schütz aplica à música, 

ser em “sintonia”. Vibrar com o outro sob suas diversas formas. É nesse sentido 

que a perda de si no outro, retorno pós-moderno ao animismo, pode ser uma 

maneira de enriquecer. Dilatar suas potencialidades. Consentir com o que C.G. 

Jung chama de Si: interidade do ser, seu consciente, seu inconsciente, sua 

                                                 
3 Como exemplo de ato falho deste campo de conhecimento que se baseia em aceitar a diversidade podemos citar 

a falta de diálogo e clara competição entre as muitas correntes do feminismo. É notório que as correntes 

positivistas, portanto com base em estruturas do sistema androcentrado –, ainda são as mais aceitas no meio 

acadêmico, enquanto que linhas como o ecofeminismo espiritualista – que possui propostas circulares e 

orgânicas - são muitas vezes ignoradas (no sentido literal, inclusive).  Nosso questionamento não intenciona ser 

parcial e defender uma corrente ou outra. O que buscamos aqui é refletir sobre a não confluência das falas e 

ideias e a falta de união em torno de um centro: contribuir para a “cura” das desigualdades, aceitação das 

diferenças e manutenção da rica diversidade cultural, social, espiritual e intelectual. Manuel Castells, em o Poder 

da Identidade (2013), expõe um panorama interessante sobre esta questão. 
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participação em um inconsciente que o supera, a saber, o inconsciente coletivo 

(MAFFESOLI, 2003c, p. 172). 

O que queremos reforçar aqui é que, mesmo com os conteúdos rejeitados pela 

moralidade e ética institucionalizadas, as diversas dimensões do imaginário continuam 

presentes e ativas dentro e através deste “cimento social”. Neste cimento orgânico que é o 

imaginário, o moralismo fálico e dicotômico se torna impotente. 

 

1.2. Tecnologias do imaginário e o conceito de informação na perspectiva da teoria pós-

moderna da Comunicação 

 

Recorrendo à Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, a chamada “indústria cultural” 

pode criar elementos de artifícios culturais propagados através da produção da comunicação e 

da informação, mas seguindo algumas das teorias sociais da pós-modernidade é consenso que 

a teoria crítica - se utilizada isoladamente - não é capaz de dominar por completo a recepção e 

a interação com o que é produzido, difundido e compartilhado. Tais teorias da pós-

modernidade são influenciadas pela Escola de Frankfurt e dialogam com a mesma em certo 

sentido, mas a superaram através de uma visão mais complexa e ampla, indo além das 

limitações materialistas e das relações dialéticas positivistas presentes no pensamento de 

Marx, base da teoria crítica e coerente com as contextualizações da modernidade. A pós-

modernidade, ou modernidade tardia, é também a era da imagem, “a mercadoria por 

excelência, objeto de produção, circulação e consumo” (CUNHA, 2011, p. 46). A forma como 

as imagens são também compartilhadas “democraticamente” através das mídias em que 

receptor e emissor se confundem é algo que acaba por contribuir de forma bastante 

significativa na construção de identidades e culturas.  

Os processos comunicacionais, em especial os midiáticos, são parte desta dinâmica 

social e contribuem na construção imaginativa e imaginária social. Ou seja, são 

parte do “movimento perpétuo”, do processo de criação social incessante. Esta 

constatação indica que os caminhos para a pesquisa são férteis e precisam focalizar 

os componentes instituintes e constituintes da cultura das mídias com seus 

discursos imagéticos, verbais e não-verbais, considerando-se produção, circulação 

e recepção, e o imaginário social que alimenta os sujeitos que nelas estão “inter-

agindo” e é alimentado pelas próprias mídias nesta “inter-ação” (CUNHA, 2011, 

46-47). 
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Faremos uso das reflexões do sociólogo Juremir Machado da Silva para explicitar as 

possibilidades de análise da comunicação a partir da visão dos estudos do imaginário: 

O conceito de tecnologias do imaginário pretende, ao mesmo tempo, superar o 

reducionismo da noção de indústria cultural e englobá-la, permanecendo parte dela, 

mas enfatizando a margem, o ruído, em relação à manipulação, assim como a 

“adesão” em oposição à imposição. Somos o que a técnica faz de nós e também o 

que fazemos dela. Somos objetos e sujeitos numa relação dialógica de 

sujeição/emancipação. Também manipulamos os nossos manipuladores. Os dados 

nunca estão lançados (SILVA, 2012, p. 99). 

 Maffesoli (2003a, p. 14) defende que há uma relação importante e profunda entre os 

termos informação – “dar forma” e “o utilitário” - e comunicação – “tornar comum” e “estar-

junto”.  

Assim, fala-se de informação sem pensar no que significa pôr em forma, e fala-se 

de comunicação sem referência à criação desse destino comum. O essencial é 

deixado de lado. Desaparece o elemento participativo, a partilha, o laço social. O 

fato de que essas palavras se imponham, contra os que as utilizam e controlam, é 

um indício, um sintoma, de algo importante: a prevalência do vivido em relação 

aos protagonistas do terreno intelectual. Na verdade, os intelectuais moralistas e 

politicamente corretos são obrigados a utilizar esses termos, pois o espírito do 

tempo está na forma comum, impregna esse comportamento relacional e estabelece 

um modo de vida. Comunicação e informação descrevem um modus vivendi 

característico da pós-modernidade (MAFFESOLI, 2003a, p.14). 

Mesmo que seja muitas vezes monopolizado por aqueles que o autor chama de 

“intelligentsia” ou “intelectuais hegemônicos” - estes que acabam por (tentar) banalizar e 

instrumentalizar os significados destes conceitos - o tecido social que faz parte do imaginário 

se encarrega, através da astúcia e de brechas, de manifestar seus sentidos mais profundos. 

Maffesoli chama de “potência subterrânea” a força comunicativa que reestabelece a 

informação no campo da comunhão e da partilha. Segundo ele, “como se diz no jargão da 

sociologia da comunicação, a emissão pode controlar efetivamente a recepção”, porém de 

forma segmentada e limitada, pois “na prática, a informação só consegue unir microgrupos, 

microcosmos, universos segmentados”. O universalismo dá lugar ao global. A vida cotidiana, 

o “fazer parte” e a identificação pessoal com o quê é informado, determinam as interações 

presentes no ato comunicativo e tudo isto integra o imaginário social (MAFFESOLI, 2003a, 

p. 15). 

 Em “As Tecnologias do Imaginário”, Juremir Machado da Silva diz que “o imaginário 

é, ao mesmo tempo, uma fonte racional e não racional dos impulsos para a ação”. 
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O imaginário social se instala por contágio. Uma geração inteira sonhou o sonho 

dos Beatles tornado planetário pela indústria cultural. Mesmo assim, esse sonho 

pôde ser disseminado como uma contestação aos valores vigentes. Milhões de 

jovens incorporaram essa ideia, suportando as suas contradições, e deram-lhe ora 

uma marca própria (identificação/apropriação/distorção) ora uma ampliação 

(aceitação/disseminação/imitação) (SILVA, 2012, p.13). 

Julgamos necessário enfatizar que, para Maffesoli, o imaginário não é a cultura, e que 

esta distinção também traz à tona uma possibilidade de análises mais complexas, ricas e 

livres, pois agrega às pesquisas a questão do que não é mesurável dentro dos ditames da 

racionalidade institucionalizada. 

A cultura, no sentido antropológico dessa palavra, contém uma parte de imaginário. 

Mas ela não se reduz ao imaginário. É mais ampla. Da mesma forma, agora 

pensando em termos filosóficos, o imaginário não se reduz à cultura. Tem certa 

autonomia. Mas, claro, no imaginário entram partes de cultura. A cultura é um 

conjunto de elementos e de fenômenos passíveis de descrição. O imaginário tem, 

além disso, algo de imponderável. É o estado de espírito que caracteriza um povo. 

Não se trata de algo simplesmente racional, sociológico ou psicológico, pois 

carrega também algo de imponderável, um certo mistério da criação ou da 

transfiguração (MAFFESOLI, 2001, p. 75). 

 Incluímos aqui a compreensão dos mitos e dos contos de fadas que será aprofundada 

no segundo capítulo desta dissertação, bem como as construções simbólicas presentes nas 

representações midiáticas da contemporaneidade – dentre elas, as dos filmes e que fazem 

parte do já citado reencantamento do mundo. 

Se os mitos, as fábulas e os contos de fadas sempre estiveram presentes no 

imaginário, podemos dizer que, no mundo contemporâneo, essas histórias, várias 

vezes resgatadas pelo cinema, estão sendo cada vez mais revisitadas ou recontadas 

e, certamente, com novas adaptações em decorrência das novas possibilidades 

tecnológicas da comunicação cinematográfica. Pensar o espírito ligado à máquina 

tem sido uma aspiração tanto da ciência como do imaginário ficcional, pois é na 

ficção que podemos iniciar o desenvolvimento desse imaginário, seja pela visão 

mítica dos contos de fadas, seja pelo atual domínio do computador, utilizado como 

ferramenta para a amplitude da comunicação humana, criando condições de novas 

percepções e associações dos mais variados jogos interativos e complexos. Essas 

percepções, se não estimuladas, podem permanecer soterradas no imaginário 

cultural, sendo relevante considerar que as falhas das modernas histórias de fadas, 

já dizia Bettelheim (1980), enfatizam elementos que dão maior sustentação aos 

contos tradicionais. Um conto de fadas necessita de fantasia, poesia, escapismo, 

consolo, expressões simbólicas universais, na evocação imaginária que constitui o 

produto do processo da imaginação. As novas tecnologias, postas ao alcance do 

indivíduo também permitem a união do imaginário com o racional, quando houver 

bases sólidas que sustentem o conhecimento, o multiculturalismo na comunicação 

e na mídia cinematográfica (RAHDE, 2008, p. 99). 

O imaginário compreende também o onírico, o sonho, o lúdico e o trágico 

pertencentes ao mundo de Dionísio e que muitas vezes também são relacionados ao mundo 
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feminino, este descrito como os domínios do “emocional” e do “instintivo” num processo 

limitado e limitador, que a um só tempo priva o mundo do masculino dessas qualidades e 

limita o universo feminino tão somente a essas qualidades. O mundo trágico da dimensão 

dionisíaca transita entre o Bem e o Mal, entre a luz e a sombra. O cinema, assim como o 

teatro, demonstra-se uma via (mídia) para a manifestação “sadia” daquilo que a dimensão 

racional do “projeto prometeico” (MAFFESOLI, 2010, p. 33) entende como o Mal. Para 

Maffesoli o mundo selvagem e sombrio, fruto da dimensão dionisíaca, faz parte da pós-

modernidade: 

Apocalipse não significa necessariamente catástrofe. Há uma exaltação no ar. E 

quando as techno-parades, as efervescências musicais e outras efervescências 

anômicas encenam o selvagem, o bárbaro, o demoníaco e outras fantasias animais, 

quando a pele, a epiderme e os humores se exibem, tudo é feito numa inocência 

benigna e com uma inegável vitalidade. A teatralização do daimon é uma boa 

maneira de domesticá-lo, de proteger-se dele. Velha sabedoria popular que afirma 

que mais vale compor com a sombra do que negá-la. Não fugir dela, mas passar 

através dela... Posição pouco confortável, é verdade, mas ainda assim sabedoria, 

que, no dia-a-dia, homeopatiza o mal até fazer com que proporcione o bem de que 

também é portador (MAFFESOLI, 2003b, p. 47-48). 

 Como dissemos no início deste capítulo, o imaginário é o cimento que liga a dimensão 

individual ao coletivo e este é formado pelo “laço social”, termo usado por Maffesoli para 

designar o resultado da ação das tecnologias do imaginário que são “o principal mecanismo 

de produção simbólica da ‘sociedade do espetáculo’ (Debord)” (SILVA, 2012, p. 21). Este 

laço social não existe sem o imaginário e é feito através da comunhão de afetos e sentimentos.   

O nó entre laço social e imaginário, em sociedades marcadas pela contradição e 

pelo conflito, depende do paradigma da complexidade: concilia-se o inconciliável 

nas vivências de cada dia. Na abstração racional, o contraditório deve ser 

expurgado. No concreto das práticas cotidianas, o paradoxo alimenta os 

imaginários. Em cada personagem, convivem o sim e o não, o bem e o mal, a 

verdade e a ilusão, a ideologia e a cultura, a compreensão e a explicação, o afeto e 

a desrazão (SILVA, 2012, p. 21).  

A partir desta questão proposta por Maffesoli, refletimos sobre algumas ideias (ou 

ideologias) propagadas na sociedade racionalista e tipicamente androcentrada e que também 

se movimentam no “magma” que é o imaginário (CASTORIADIS, 2002). Um exemplo é a 

espécie de determinação de que os laços sociais e as manifestações de afeto (e mesmo a 

desrazão) são características que fazem parte do mundo das mulheres - ou da face “feminina” 

dos seres humanos, quando se admite que ela possa existir. 
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A Mulher e o Feminino, conceitos que erroneamente se confundem, muitas vezes 

estão isolados ou ainda marginalizados em uma cultura que prima, como já citamos, pelo 

individualismo - e que é refém da linearidade do pensamento racionalista e intelectualizado. 

Interessante pensar que a individualidade e a racionalidade sejam consideradas características 

masculinas presentes “naturalmente” e bem-vindas nos homens. O mesmo não se aplica 

necessariamente às mulheres, pois o desenvolvimento ou expressão das características 

masculinas as afastariam de sua - também construída ideologicamente - “feminilidade”. E as 

representações encontradas na mídia reforçam esta possibilidade: seja no cinema, seja na 

publicidade, seja na literatura. A figura da mãe acolhedora – ainda o arquétipo4 mais 

fortalecido quando pensamos no feminino - é sinônimo de feminilidade. Por outro lado, as 

representações de mulheres executivas já não são tão facilmente identificadas com o que é 

feminino, mas sim como mulheres que se adaptaram ao “mundo dos homens”, afinal, segundo 

o sistema androcentrado, o poder de executar/fazer/agir é tipicamente masculino. 

Todavia, para que não cometamos o ato falho da dicotomia nesta análise, julgamos 

necessário dizer que, da perspectiva do imaginário e da própria possibilidade de pós-

modernidade, não podemos generalizar que todas as mulheres são necessariamente vítimas 

passivas destas determinações impostas ou mesmo em que dimensão estas ideias propagadas 

pelo “patriarcalismo moderno” conseguem se sedimentar. No imaginário existem ‘brechas’ 

reconhece Maffesoli em várias de suas obras. Citando mais uma vez Juremir Machado da 

Silva:  

Controla-se a mente, não o imaginário. Impõe-se uma crença, não um patrimônio 

afetivo e cultural único. Todo imaginário é uma construção anárquica, ego-ísta, 

feita coletivamente, mas sempre irredutível ao coletivo, assim como feita 

individualmente, mas jamais passível de redução ao indivíduo (SILVA, 2003, p. 

100). 

Sigamos na nossa jornada em nosso embasamento teórico através dos estudos de 

gênero e também no Ecofeminismo.  

 

                                                 
4 Para Jung, em “Arquétipos e Inconsciente Coletivo” (2002, p. 16), os arquétipos são conteúdos primitivos 

pertencentes ao inconsciente coletivo e “são imagens universais que existem desde os tempos mais remotos”. 

Gilbert Durand, em “As estruturas antropológicas do imaginário”, parte deste princípio junguiano para dizer que 

os arquétipos “constituem o ponto de junção entre o imaginário e os processos racionais” e concretizam o 

imaginário. Os arquétipos se diferenciam dos símbolos, pois os primeiros são universais e imutáveis, enquanto 

que os segundos possuem “forte fragilidade”, visto que se transformam com o tempo e divergem conforme as 

culturas (2012, p. 61-62). 
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2. Estudos de gênero e cultura  

 O segundo pilar de nosso referencial teórico que dialoga com o campo da 

comunicação são os Estudos Culturais, com ênfase na dimensão de gênero, visto que a 

discussão sobre a construção das identidades das mulheres e do conceito de feminino é o foco 

de nossa reflexão nesta dissertação. Dito isto, pensamos que os estudos de gênero sinalizam 

um caminho claro para uma reflexão empírica a respeito das representações culturais da 

mulher e, no caso deste trabalho, sobre gênero e cinema.  

 Contudo, faremos um breve resumo sobre o surgimento desta escola de conhecimento 

pertencente ao ramo da Sociologia, mas que se mostra tão fértil aos estudos da Comunicação.  

  

2.1. Estudos Culturais ingleses – Uma escola do conhecimento que propõe diálogos 

 

Os Estudos Culturais ingleses surgem em um cenário de pós-guerra, nos meados de 

1950. Os estudos relacionados com a cultura ainda sentiam forte influência da modernidade e 

da própria Revolução Industrial, onde a busca do Belo no sentido apolíneo5 era de suma 

importância ao mesmo tempo em que a cultura das massas era tida como “menor” ou ainda 

não representariam o que poderia se chamar de “alta cultura” – não só superior, mas também a 

“única” cultura.  

 Segundo Miriam Aldeman (2006, p.2), os Estudos Culturais se estabelecem como em 

um contexto histórico e intelectual caracterizado por grandes mudanças e revoluções.  Os 

Estudos Culturais originam-se entre o final dos anos de 1950 e o início da década de 1960 na 

Universidade de Birmingham, e seus “pais fundadores” são: o historiador Edward Palmer 

Thompson, além dos linguistas Richard Hoggart e Raymond Williams, todos eles ligados à 

chamada Nova Esquerda Britânica (The New Left).  

Apesar das bases marxistas e de possuírem a influência da Teoria Crítica da Escola de 

Frankfurt, os teóricos que estruturaram os Estudos Culturais se propuseram superar a lógica 

                                                 
5 Relaciona-se a dimensão da Beleza que inclui a intelectualidade, a erudição e a ordem no sentido iluminista. 

Podemos identificar o apolíneo com o civilizado/civilizador. É a contraparte da dimensão dionisíaca nietzschiana 

citada anteriormente.  
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binária estabelecida por aquelas teorias. Questionando a visão universalista de Marx, 

buscaram estabelecer:  

(...) uma visão crítica “pós-marxista” da sociedade e da política, que reconheceria 

outros sujeitos, diversas formas de fazer política, e permitiria uma reavaliação das 

relações entre as diversas esferas e dimensões da vida social – público e privado, 

“produção” e “reprodução”, trabalho, cultura e sociabilidade, assim como a antiga 

dicotomia marxista em relação ao “material” e simbólico (ADELMAN, 2006, p. 3). 

 Quanto aos questionamentos sobre a teoria crítica, os Estudos Culturais fizeram 

avançar as noções ligadas à compreensão sobre a não centralização da cultura e à importância 

da subjetividade na construção permanente da mesma. Ainda segundo Adelman, Raymond 

Williams propõe um importante debate sobre a cultura, no sentido de buscar a desconstrução 

de binômios, tais como os conceitos bahktinianos da “cultura erudita vs. cultura popular,” 

encontrados também na teoria frankfurtiana de Adorno e Horkheimer sobre a “indústria 

cultural”. Inclui-se em seu questionamento o conceito de “massa” que “não existe a não ser 

nas nossas próprias mistificações, pois estamos sempre colocando nossos outros nessa 

categoria”, bem como as noções marxistas de “classe” e de “cultura”. A produção da cultura 

se dá a partir de estruturas partilhadas, ainda que submetidas às variações sociais dos sujeitos.  

Há uma espécie de superação do conceito de classes e a noção de identidade cultural é 

inserida nos processos de produção cultural. Outra questão importante é a superação da chave 

da análise exclusivamente economicista presente nas teorias de Frankfurt, bem como a 

inclusão e valorização da chave sócio-histórica e que agrega o receptor como agente ativo nas 

produções culturais, sem excluir a importância do materialismo de Marx6. Segundo Williams:  

(...) a inserção das determinações econômicas nos estudos culturais é sem dúvida a 

contribuição especial do marxismo, e há ocasiões em que sua simples inserção é 

um progresso evidente. Mas, no fim, não pode ser uma simples inserção, pois o que 

se faz realmente necessário, além das fórmulas limitadoras, é o restabelecimento de 

todo o processo social material e, especificamente da produção cultural como 

social e material (WILLIAMS, 1979, p. 140). 

Quanto às contribuições dos Estudos Culturais aos estudos da Comunicação, 

recorremos a Ana Carolina Escosteguy (2006, p. 12) que diz ainda que, de forma específica, 

este referencial teórico e metodológico envolve três aspectos: os estudos das audiências, 

principalmente no que concerne aos processos de recepção; a superação do entendimento de 

que a comunicação é um estudo focado nas tecnologias comunicacionais; e por último, o 

                                                 
6 Os teóricos dos Estudos Culturais fazem críticas ao marxismo de cunho político, mas não diretamente às ideias 

de Marx. Esta questão está relacionada à formação da “New Left” (Nova Esquerda).  
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questionamento sobre “um enfoque fragmentado e esquemático do processo comunicativo e, 

por sua vez, da comunicação em si mesma”. Outra questão importante é a quebra do 

paradigma linear e unilateral sobre o processo da comunicação. 

 

2.2. Sobre a produção de identidades culturais em mutação e a desconstrução da 

individualidade estável da modernidade 

 Se na modernidade tínhamos a ideia de que identidade e estabilidade eram conceitos 

intrínsecos, na modernidade tardia (HALL, 2003) esta verdade moralmente institucionalizada 

é questionada. 

O sociólogo anglo-jamaicano, Stuart Hall, outro importante nome da Escola de 

Birmingham, nos diz que:  

(...) a cultura não é apenas uma viagem de redescoberta. Não é uma arqueologia. A 

cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, seu “trabalho 

produtivo”. Depende de um conhecimento da tradição enquanto “o mesmo em 

mutação” e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que esse “desvio através 

de seus passados” faz é nos capacitar, através da cultura, a nos produzir a nós 

mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos. Portanto, não é uma questão do 

que as tradições fazem de nós, mas daquilo que nós fazemos das nossas tradições. 

Paradoxalmente, nossas identidades culturais, em qualquer forma acabada, estão à 

nossa frente. Estamos sempre em processo de formação cultural. A cultura não é 

uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar (HALL, 2003, p. 44). 

O que Hall quer dizer é que na pós-modernidade e com o advento da globalização - e 

em detrimento das visões estáveis e universalistas da modernidade - as identidades culturais 

se tornam mutáveis e migratórias, no sentido de se transformarem conforme transitamos pelas 

diferentes culturas das quais vamos tomando parte. 

Podemos adotar um exemplo para ilustrar a questão do “processo de formação” 

levantada por Stuart Hall: o do casamento como instituição atrelada à construção de uma das 

identidades relacionadas a um processo cultural. O casamento ainda é uma instituição 

fundamental mesmo na sociedade pós-moderna e, seja por questões morais e/ou por conta do 

imaginário social, muitas mulheres ainda nutrem o sonho do casamento ideal. O casamento 

ideal com um homem ideal para que se tornem indivíduos ideais pertencentes a uma 

importante tradição que aparentemente é a mesma que a do passado, mas que está em 

constante transformação ou, poderíamos dizer, desconstrução.   Tornar-se esposa de alguém 
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poderoso é uma das vias para a ascensão das mulheres ao poder. Ou, supomos, é o que muitas 

mulheres e homens moralizados acreditam que seja. Desta forma, perpetua-se uma identidade 

que envolve um processo, mas que é pertencente a uma tradição. Ironicamente, este exemplo 

ainda está relacionado a uma possibilidade de estabilidade, mesmo em uma cultura em que a 

efemeridade das relações seja uma realidade. Voltaremos a este assunto no decorrer deste 

capítulo. 

 

2.3. Feminismo e estudos de gênero 

 O estudo do universo feminino através de uma evolução histórica que parta do 

movimento feminista consiste em reflexões em torno do gênero feminino tratando a mulher 

como ser estruturante da sociedade, que se relaciona "com o" e "em relação ao” outro gênero: 

A pesquisa feminista não é só aquela feita por mulheres, com mulheres, para 

mulheres, mas uma metodologia, um modo de pesquisa desenvolvido através de 

uma política e uma prática onde o político, o teórico e o epistemológico têm sido 

pensados juntos para entender, analisar, explicar e criticar a posição da Mulher na 

sociedade (GRAY apud MESSA, 2008, p. 39). 

A filósofa e clássica feminista, Simone de Beauvoir, no igualmente clássico “O 

Segundo Sexo”, denunciou a percepção misógina presente na história do conhecimento 

ocidental.  

“A fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades", diz Aristóteles. 

“Devemos considerar o caráter das mulheres como sofrendo de certa deficiência 

natural”. E São Tomás, depois dele, decreta que a mulher é um homem incompleto, 

um ser “ocasional”. É o que simboliza a história do Gênese em que Eva aparece 

como extraída, segundo Bossuet, de um "osso supranumerário" de Adão. A 

humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente 

a ele; ela não é considerada um ser autônomo. “A mulher, o ser relativo...”, diz 

Michelet (BEAUVOIR, 1970, p. 10). 

Por vezes, há uma noção de que muitos dos imperativos machistas tenham sido 

superados no decorrer das últimas décadas; ao ler Beauvoir, contudo, e mesmo incorrendo no 

ato de adentrarmos num certo pessimismo, temos a sensação de que também nos meios 

acadêmicos esta superação pode ainda ser uma ideia que permaneça no mundo platônico das 

ideias, um mundo basicamente masculino e moralizado. Neste sentido, a mulher ainda seria o 

“outro”. Contudo, numa reação a isso, uma revolução não tão silenciosa e borbulhante foi e é 

feita nos caldeirões - ou úteros criativos – de mulheres (e uns poucos homens) que ousam 
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desafiar essa hegemonia androcentrada. A trajetória dos estudos culturais com ênfase em 

gênero é um exemplo desta reação.  

 

2.4. A cavalgada das valquírias feministas – Estudos Culturais e gênero 

 

Segundo Stuart Hall, o feminismo adentrou a cena de Birmingham de maneira 

bastante intensa. Hall (2003, p. 208) afirma que o acesso das feministas determinou uma 

ruptura, bem como uma espécie de autorreflexão dos estudos culturais sobre si mesmo e de 

sua organização.  

A intervenção do feminismo foi específica e decisiva para os estudos culturais 

(bem como para muitos outros projetos teóricos). Introduziu uma ruptura. 

Reorganizou o campo de maneiras bastante concretas. Primeiro, a proposição da 

questão do pessoal como político - e suas consequências para a mudança do objeto 

de estudo nos estudos culturais - foi completamente revolucionário em termos 

teóricos e práticos. Segundo, a expansão radical da noção de poder, que até então 

tinha sido fortemente desenvolvida dentro do arcabouço da noção do público, do 

domínio público, com o resultado de que o termo poder - tão central para a 

problemática anterior da hegemonia - não pode ser utilizado da mesma maneira. 

Terceiro, a centralidade das questões de gênero e sexualidade para a compreensão 

do próprio poder. Quarto, a abertura de muitas questões que julgávamos ter abolido 

em torno da área perigosa do subjetivo e do sujeito, colocando essas questões no 

centro dos estudos culturais como prática teórica. Quinto, a reabertura da "fronteira 

fechada" entre a teoria social e a teoria do inconsciente - a psicanálise (HALL, 

2003, p. 208). 

Os termos usados por Stuart Hall nos dão uma noção do quanto o ingresso das 

feministas na Escola de Birmingham não foi exatamente um processo “leve”. 

Sabe-se que aconteceu, mas não se sabe quando e onde se deu o primeiro 

arrombamento do feminismo. Uso a metáfora deliberadamente; chegou como um 

ladrão à noite, invadiu; interrompeu, fez um barulho inconveniente, aproveitou o 

momento, cagou na mesa dos estudos culturais (HALL, 2003, p. 209).  

 Estes relatos parecem ilustrar que, da mesma forma que os Estudos Culturais 

trouxeram uma nova brisa para o meio acadêmico - pois falar sobre as culturas populares e 

identidades híbridas até aquele momento não era exatamente o foco da Sociologia 

“tradicional” – o sopro feminista em Birmingham trouxe também uma ventania que 

chacoalhou conceitos, as posturas e mesmo o destino dos Estudos Culturais. Nas palavras de 

Stuart Hall: 
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Em um dado momento, Michael Green e eu decidimos experimentar e convidar 

algumas feministas, que não estavam trabalhando conosco, para vir para o Centro, 

visando a projetar a questão do feminismo no interior dele. Assim sendo, a 

tradicional história de que o feminismo surgiu de dentro dos estudos culturais não é 

bem verdadeira. Estávamos muito ansiosos para estabelecer aquele vínculo, em 

parte porque nós dois, à época, vivíamos com feministas. Trabalhávamos com 

estudos culturais, mas mantínhamos uma conversação com o feminismo. As 

pessoas pertencentes aos estudos culturais estavam se tornando sensíveis à política 

feminista. Sendo clássicos ‘novos homens’, a verdade é que, quando o feminismo 

realmente emergiu de forma autônoma, fomos pegos de surpresa pela própria coisa 

que havíamos tentado, de forma patriarcal, iniciar. Aquelas coisas eram 

simplesmente muito imprevisíveis. O feminismo, então, realmente irrompeu no 

Centro, em seus próprios termos, de sua própria e explosiva maneira. Mas não era a 

primeira vez que os estudos culturais pensavam sobre política feminista ou se 

tornavam cientes dela (HALL, 2003, p. 428). 

Importante lembrar que esta versão não é totalmente aceita pelas feministas e, segundo 

Escosteguy, foi contestada por Charlotte Brundson. Mesmo com uma forte resistência, as 

feministas decidiram criar um grupo exclusivamente formado por mulheres.  

A preocupação original deste coletivo era ver como a categoria “gênero” estrutura 

e é ela própria estruturada nas formações sociais. “Argumentávamos que a 

sociedade deveria ser compreendida, em sua constituição, através da articulação 

sexo/gênero e antagonismos de classe, embora algumas feministas priorizassem a 

divisão sexual em suas análises” (Brunsdon, A thief in the night: stories of 

feminism in the 1970s at CCCS, 1996, ref. minha). Num primeiro momento, o 

desafio foi examinar as imagens das mulheres nos meios massivos (1974) e, a 

seguir, o debate travou-se em torno da temática do trabalho doméstico 

(ESCOSTEGUY, 2010, p. 40). 

A mudança de perspectiva permitiu o surgimento de novas questões e reflexões: 

Através de um olhar mais metodológico, sobre essas mútuas influências e 

contribuições, é possível identificar aspectos mais pontuais sobre 

redirecionamentos causados a partir do desenvolvimento da perspectiva feminista. 

O olhar feminista desafiou os estudos dos meios que até então vinham sendo feitos 

onde apenas se valorizava programas noticiosos e de caráter político e público, 

incluindo, então, análises sobre telenovelas e outros gêneros considerados mais 

'femininos'. A família foi identificada como um importante espaço de apropriação 

de produtos culturais, abrindo caminho para investigações inovadoras sobre as 

conexões entre vida privada e pública (ESCOSTEGUY, 1998, p.7). 

Obviamente, é importante realizarmos um estudo de gênero sob a visão da mulher 

enquanto elemento estruturante do meio e, neste sentido, este momento na história dos 

estudos de gênero foi de grande contribuição para os avanços nas pesquisas que, até aquele 

ponto, eram bem poucas.  

(...) a problematização da existência de duas esferas nos Estudos Culturais: a 

comum e ordinária e a feminina/feminista. Mas há um tom de questionamento 

sobre a propriedade de existir 'em separado' uma versão feminista dos Estudos 
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Culturais. Apesar das divergências na reconstituição dessa experiência, o volume 

Women Take Issue (1978) é considerado o primeiro resultado prático de maior 

envergadura na divulgação dos trabalhos do Women's Studies Group do CCCS. Na 

realidade, este seria originalmente o 110 Working Papers in Cultural Studies, sendo 

que nas suas edições anteriores, somente pouquíssimos artigos preocupavam-se 

com questões em torno da mulher (ESCOSTESGUY, 2010, p. 39). 

Os estudos feministas, originalmente coligados aos temas “das mulheres”, evoluem 

para as análises direcionadas à compreensão dos gêneros, incluindo – obviamente - o gênero 

feminino, mas não a ele limitando-se. Segundo Joan Scott: 

O termo “gênero”, além de um substituto para o termo “mulheres”, é também 

utilizado para sugerir que qualquer informação sobre as mulheres é 

necessariamente informação sobre os homens, que um implica no estudo do outro. 

Esta informação enfatiza o fato de que o mundo das mulheres faz parte do mundo 

dos homens, que ele é criado nesse e por esse mundo masculino. Esse uso rejeita a 

validade interpretativa da ideia de esferas separadas e sustenta que estudar as 

mulheres de forma isolada perpetua o mito de que uma esfera, a experiência de um 

sexo, tenha muito pouco ou nada a ver com o outro sexo (SCOTT, 1995, p. 75). 

 Percebemos que, embora os estudos sobre o gênero feminino sejam de suma 

importância, é essencial que aconteçam de forma a integrar a mulher a todo o universo que a 

cerca e que contribuam com a construção social de novas identidades.  

 Estas novas identidades já se manifestam na mídia e o objeto de nossa dissertação é 

um bom exemplo destes novos modelos “inusitados” aos olhos mais conservadores. 

Paradoxalmente, a identidade de Malévola tem algo ao mesmo tempo primitivo e de 

vanguarda, pois é claramente um ser feminino livre e independente, seja em sua aparência, 

seja em sua personalidade. Malévola é uma mulher que vai além do Bem e do Mal. A 

moralidade ou a imoralidade não a atinge, pois sua identidade é amoral. 

 

2.5. Feminismo e identidade de gênero 

 Segundo Manuel Castells, estas identidades se estabelecem dentro de um contexto 

caracterizado pelas relações de poder. O feminismo – que surgiu como um movimento ligado 

à construção social da identidade de resistência7 – amplia-se e tornando-se parte de outra 

forma de construção social: a identidade de projeto. Esta se define: 

[...] quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material cultural ao 

seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na 

                                                 
7 Ver CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade - vol. II, 2013.  
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sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a transformação de toda a estrutura social. Esse é 

o caso, por exemplo, do feminismo que abandona as trincheiras de resistência da 

identidade e dos direitos da mulher para fazer frente ao patriarcalismo, à família 

patriarcal e, assim, a toda a estrutura de produção, reprodução, sexualidade e 

personalidade sobre a qual as sociedades historicamente se estabeleceram 

(CASTELLS, 2013, p. 24). 

A construção da identidade moralizada das mulheres atrelada ao que se possui (um 

marido ou um casamento, exemplos que utilizamos anteriormente) pode ser relacionada às 

representações culturais: 

É por meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido à 

nossa experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses 

sistemas simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos 

nos tornar. A representação, compreendida como um processo cultural estabelece 

identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia 

fornecem possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que eu poderia ser? 

Quem eu quero ser? Os discursos e os sistemas de representação constroem os 

lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais 

podem falar (WOODWARD, 2000, p.17). 

 Ainda segundo Woodward, afirmar uma identidade é também demarcar as diferenças, 

pois todo o processo que envolve a inclusão também manifesta a exclusão. Refletindo sobre 

isso, questionamos: até que ponto a não compreensão da possibilidade da existência de uma 

mulher íntegra e integrada ativamente à estrutura social não se revelaria ameaçadora à 

sociedade patriarcal moralista? Afinal, esses papéis foram determinados pelos homens e são 

eles que definem quem é apto a desempenhar cada um dos papeis na sociedade. 

A medida de uma mulher, além de aritmética, também se dá num conjunto de 

prescrições que abrangem qualidade e propriedades, fins e funções. Novamente, o 

homem determina. O que ele espera dela? O que ela faz, pode, deve fazer? Ela tem 

que conhecer duas leis: a do homem [supostamente a do ser humano, mas 

androcentrada], e a do homem para a mulher. Além de instrumentalizadas, e sob o 

peso de enormes imposições normativas, mulheres precisam fazer adaptações 

complexas para conseguirem assimilar os códigos que lhe são específicos, numa 

laboriosa aprendizagem. Em contrastes para os homens é bem simples – eles fazem 

as regras, ou melhor, eles são as regras (GUIMARÃES, 2008, p. 44). 

 O questionamento relaciona-se com a onipotência masculina institucionalizada na 

estrutura moral do mundo regido pela “lei do Pai” (MAFFESOLI, 2010, p. 52) onde a 

dicotomia nutre a impossibilidade da inteireza ou ainda a dos processos de individuação. À 

mulher, neste mundo moral, resta uma espécie de limbo quando se trata da evolução em 

direção a si mesma. Segundo Zygmunt Bauman:  

O anseio de identidade vem do desejo de segurança, ele próprio um sentimento 

ambíguo. Embora possa parecer estimulante no curto prazo, cheio de promessas e 
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premonições vagas de uma experiência ainda não vivenciada, flutuar sem apoio 

num espaço pouco definido, num lugar teimosamente, perturbadoramente, “nem-

um-nem-outro”, torna-se a longo prazo uma condição enervante e produtora de 

ansiedade.” (BAUMAN, 2005, p. 35). 

Essa ambiguidade não se restringe às questões do gênero, mas de todo o organismo 

moral dualista: Bem vs. Mal, Luz vs. Sombra, Urbe vs. Pagus, Masculino vs. Feminino, 

Mente vs. Corpo, Vida vs. Morte, dentre outros fatores – porém, atinge principalmente as 

mulheres.  

 

3. Ecofeminismo: O Feminino no micro e no macro – Mulher e Natureza 

 

Seguindo em nossa reflexão e em busca dos objetivos deste trabalho, julgamos ser 

possível e bastante adequado estabelecer um diálogo entre os estudos gênero, os do 

imaginário e o ecofeminismo.  

O ecofeminismo é um fenômeno da década de 1970, e ainda hoje suas teorias e 

questões se mostram bastante relevantes. O século XXI é cenário das consequências de muitas 

das ações abusivas ao meio ambiente ocorridas durante todo o século XX e podemos dizer 

que grande parte da resistência do ativismo ecológico se constituiu a partir de movimentos 

sociais femininos. Sobre as origens do ecofeminismo e suas relações com o ativismo 

ecológico, temos que: 

O ecofeminismo <um termo novo para um saber antigo> surgiu a partir de variados 

movimentos sociais – no final da década de 70, princípios de 80. Embora o termo 

fosse utilizado pela primeira vez por Françoise D’Eaubonne, só se tornou popular 

no contexto de numerosos protestos e atividades contra a destruição do ambiente, 

inicialmente detonados por esporádicos desastres ecológicos (MIES; SHIVA, 1993, 

p.24). 

 

Mas é importante que façamos uma distinção entre os movimentos ambientalistas e o 

ecofeminismo, pois, como diz Manuel Castells (2013, p. 149) “é claramente distinto das 

‘táticas machistas’ encontradas em alguns destes movimentos”. 

As ecofeministas defendem o princípio do respeito absoluto pela natureza como 

fundamento da libertação tanto do patriarcalismo como do industrialismo. Vêem as 

mulheres como vítimas da mesma violência patriarcal infligida à natureza. Desse 
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modo, a restauração dos direitos naturais é indissociável da libertação da mulher 

(CASTELLS, 2013, p. 149). 

 

Encontramos esta mesma dinâmica mulher/natureza em Malévola. Há uma abordagem 

de ativismo ecológico ou ainda ecofeminista na narrativa do filme. Malévola é a guardiã da 

terra das fadas e em uma das cenas chega a exigir que as pequenas pedras roubadas pelo 

menino humano (que mais tarde se tornaria seu algoz, o rei Stefan) fossem devolvidas ao lago 

onde haviam sido encontradas. Nesta cena vemos um posicionamento manifestado pelas 

ecofeministas. Um exemplo é o movimento de Chipko8 na Índia. Baseado na resistência não-

violenta propagada por Gandhi, as mulheres da região de Uttar Pradesh abraçavam-se às 

árvores para protegê-las do abate. Isto ocorreu no final dos anos de 1970 e uma de suas 

fundadoras é Vandana Shiva, física e ambientalista e que é hoje é um dos grandes nomes da 

resistência mundial contra a produção dos transgênicos, as monoculturas e uso de agrotóxicos 

promovidos por megacorporações como a Monsanto.  Para Shiva, “o ecofeminismo é colocar 

a vida no centro da organização social, política e econômica” (SHIVA apud TORRES, 2012). 

Desta forma, podemos dizer que esta vertente do ecofeminismo se alinha com a ecologia 

social. Na opinião de Ynestra King (apud Di Ciommo, 1999, p. 140), a ecologia social, apesar 

de muito útil, sem o feminismo se torna incompleta. 

A ecologia social muda a crença de que a natureza e a cultura são separadas e opostas, 

e o ecofeminismo encontra a misoginia na raiz desta oposição. Assim como no embate entre o 

mundo de Malévola e reino civilizado “dos homens”, um dos princípios encontrados no 

ecofeminismo é o questionamento contra o uso abusivo dos recursos naturais do planeta por 

conta da industrialização e cultura de consumo. 

 

3.1. Dualismo, Dualidade, Integralidade e Ecofeminismo 

Podemos dizer também que o Ecofeminismo possui uma chave filosófica e 

hermenêutica que abre uma via de reflexão para a superação das diversas dicotomias já 

citadas neste trabalho. 

Para isto é interessante que estabeleçamos uma distinção entre dualismo e dualidade. 

Podemos refletir se a fragmentação e ausência de compreensão sobre integridade presentes 

                                                 
8 Chipko significa “abraçar” em sânscrito. 
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em nossa sociedade não seriam fruto de um pensamento que prima pelo dualismo. Como já 

dissemos, a sociedade patriarcalista civilizada/civilizatória tem como um dos seus pilares a 

forma dicotômica de ver o mundo. A palavra dualismo, um substantivo masculino, refere-se a 

“todo sistema religioso ou filosófico que admite dois princípios, como a matéria e o espírito, o 

corpo e a alma, o bem e o mal, e que se supõe estejam em luta eterna um contra o outro” 

(DUALISMO..., s.d.). Poderíamos citar como escolas filosóficas dualistas o platonismo 

(mundo sensível separado do mundo das ideias) ou ainda o pensamento cartesiano, tema que 

desenvolveremos no segundo capítulo deste trabalho. 

Diferentemente, em boa parte das culturas orientais e também nas campesinas (ou 

‘pagãs’, do latim pagus, o campo, em oposição à urbe, a cidade) o mundo é percebido a partir 

de uma visão integrativa, onde tudo possui uma dualidade, que representa duas facetas de uma 

mesma unidade. Por definição, a palavra dualidade, um substantivo feminino, não possui o 

mesmo significado de dualismo, pois significa um “caráter ou propriedade do que é duplo ou 

do que contém em si duas naturezas, duas substâncias, dois princípios” (DUALIDADE..., 

s.d.).  

Nas palavras de Leonardo Boff, também ressoam estes argumentos para a 

diferenciação entre os conceitos: 

O dualismo vê os pares como realidades justapostas, sem relação entre si. Separa 

aquilo que, no concreto, vem sempre junto. Assim, pensa o esquerdo ou o direito, o 

interior ou o exterior, o masculino ou o feminino. A dualidade, ao contrário, coloca 

e onde o dualismo coloca ou. Enxerga os pares como os dois lados do mesmo 

corpo, como dimensões de uma mesma complexidade. Complexo é tudo aquilo que 

vem constituído pela articulação de muitas partes e pelo inter-retro-relacionamento 

de todos os seus elementos, dando origem a um sistema dinâmico sempre aberto a 

novas sínteses (BOFF, 1997, p. 74-75). 

Portanto, podemos dizer que a dualidade expressa a noção de interdependência e 

complementariedade em contraponto ao dualismo, que pressupõe relações opositivas entre os 

polos que compõem uma unidade.  Quando adentramos o problema da fragmentação (que 

paradoxalmente propõe uma universalidade unilateral) e do poderio patriarcal, identificamos 

que a cultura ocidental foi estruturada do ponto de vista androgênico, ou seja, do ponto de 

vista do gênero masculino e que é muito pautado na dimensão prometeica9 presente nas 

construções do imaginário.  Dentro do “projeto prometeico” (MAFFESOLI, 2010), o homem 

(ou ainda o macho da espécie humana) é designado como o senhor da Natureza, ou seja, não 

                                                 
9
 Michel Maffesoli se inspira na dimensão apolínea de Nietzsche para desenvolver a questão prometeica, o qual 

está relacionado com Prometeu, arquétipo que representa o indivíduo da Modernidade.  
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faz parte dela. Desta forma, como poderíamos falar de integralidade sem que haja integração? 

A Natureza se torna propriedade (assim como as mulheres e os outros seres terrenos) 

chegando a ser coisificada. Esta questão está presente na base teológica judaico-cristã do 

mundo ocidental e onde muitas mulheres são tratadas como mercadoria10, passando pelas 

ideais iluministas da revolução industrial e que se manifesta no mundo contemporâneo através 

da cultura da produção/consumo. Interessante pensar que este modelo de relação com o 

planeta, e mesmo entre os seres humanos, vem sendo muito questionado na pós-modernidade. 

Para ilustrar ainda mais nossa reflexão, recorremos a duas das mais proeminentes figuras 

do movimento ecofeminista na atualidade: a já citada Vandana Shiva e a socióloga alemã, 

Maria Mies, autoras de “Ecofeminismo” - obra essencial sobre o tema.  

Uma perspectiva ecofeminista apresenta a necessidade de uma nova cosmologia 

que reconhece que a vida na natureza (incluindo os seres humanos) mantém-se por 

meio da cooperação, cuidado e amor mútuos. Somente deste modo estaremos 

habilitados a respeitar e a preservar a diversidade de todas as formas de vida, bem 

como das suas expressões culturais, como fontes verdadeiras do nosso bem estar e 

felicidade. Para alcançar este fim, as ecofeministas utilizam metáforas como “re-

tecer o mundo”, “curar as feridas”, religar e interligar a “teia” (MILES; SHIVA, 

1993, p. 15). 

 Essa perspectiva propõe um resgate da espécie humana, um convite para que esta se 

(re)integre à Natureza. O ser humano deixa de se ver como algo alheio ao restante dos seres 

existentes no planeta e tem a chance de se reconhecer como aquele que faz parte. Essa 

possibilidade encontra ressonância nas características de religiões nativistas que, 

diferentemente das religiões abrâamicas, não concebem uma natureza humana dissociada na 

própria Natureza.  

Na rasante de um desenvolvimento cultural que nos levou ao impasse do 

materialismo científico, da destrutividade tecnológica, do niilismo religioso e do 

empobrecimento espiritual, ocorreu um fenômeno espantoso. Um novo mitologema 

está emergindo em nosso meio e pede para ser integrado a nossa esferas 

contemporâneas. Trata-se do mito da antiga Deusa que governou a terra e o céu 

antes do advento do patriarcado e das religiões patriarcais (WHITMONT, 1991, p. 

9). 

 Através desta visão, a espiritualidade ecofeminista se propõe a resgatar o Princípio 

Feminino de Deus(a), esforçando-se para “curar a Terra-Mãe e por reencantar o mundo, o que 

significa desfazer o processo de desencantamento, que Max Weber viu como o inevitável  

                                                 
10

 Ver Bíblia, Livro do Gênesis, cap.34.  
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processo de racionalização europeu” (MIES; SHIVA, 1993, p. 30) estabelecendo um 

contraponto ao racionalismo cartesiano mecanicista e patriarcalista. 

 Neste sentido, a espiritualidade ecofeminista se apresenta como uma grande 

possibilidade para contribuir na “invaginação do sentido”, pois, na nossa perspectiva, suas 

práticas também se opõem ao “mito do Progresso e sua capacidade destrutiva” (MAFFESOLI, 

2010, p. 59-60).  Ainda segundo Michel Maffesoli (2010, p. 65), o progressismo está ligado 

ao mito de Prometeu, a uma força que “acentua o vigor do fazer, a ação brutal e o 

desenvolvimento desenfreado”, ao passo que o progressivo se conecta ao “movimento vindo 

do interior, que põe em movimento uma força natural” e tem relações com Dionísio, um deus 

relacionado à profundidade, à transcendência e à ciclicidade e que podemos relacionar com o 

que Gilbert Durand (2012) chama de regime noturno do imaginário. Assim como Dionísio e 

muitos deuses e deusas que protagonizam os mitos de descida11, o regime noturno durandiano 

envolve a ciclicidade, a transcendência, a dualidade e ao que o autor chama de “dialética do 

retorno” (DURAND, 2012, p. 198).  

 Dito isto, recorremos a uma das bases teológicas presentes na espiritualidade feminina 

(e que se relaciona com o ecofeminismo): a figura da “Mulher Selvagem”, um arquétipo 

ligado à “vida-morte-vida” (ESTÉS, 1999, p. 27), à sacralidade ctônica, assim como Dionísio. 

 No entanto, a “Mulher Selvagem” também traz uma possibilidade efetiva de conexão 

entre os mundos - entre o dia e a noite, entre o céu e a terra, entre o passado e o futuro. No 

que se refere a esta conexão, a “Mulher Selvagem” é o eixo, o caminho do meio, o hic et 

nunc, o aqui e o agora, o centro.  Ela é uma das representações do Grande Feminino primitivo 

que integra e que não possui características dualistas, mas compreende uma dualidade que 

visa a inteireza. Assim como o Grande Feminino, a “Mulher Selvagem” vai além das 

construções de gênero patriarcalistas. Ela é a própria Natureza que gera e se regenera em e por 

si mesma.  

Na Antiguidade, o princípio feminino na imagem da Deusa simbolizava o princípio 

do relacionamento - a conexão oculta existente entre todas as coisas. Em segundo 

lugar, simbolizava a justiça, a sabedoria e a compaixão. Em terceiro, e 

principalmente, o princípio feminino era identificado com a dimensão invisível que 

existe para além do mundo conhecido - uma dimensão que pode ser vista como 

uma vasta e invisível matriz ou teia, ligando o espírito não-manifesto à matéria 

manifesta. A palavra então usada para identificar essa matriz era Grande Mãe ou 

                                                 
11 Os mitos de descida estão presentes em narrativas mitológicas que envolvem vida, morte e renascimento. Para 

mais, sugerimos as leituras das obras de Erich Neumann e Joseph Campbell.  
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Deusa; posteriormente, passou a ser chamada de Alma. O princípio feminino 

oferece uma imagem da integração, sacralidade e inviolabilidade de toda a vida; o 

mundo dos fenômenos (natureza, matéria, corpo) era visto como sagrado por ser a 

teofania ou manifestação do espírito cósmico (BARING, 1999). 

Esta manifestação do espírito cósmico é o próprio planeta Terra. Associando algumas 

das características deste mundo regido por uma Deusa Mãe ao mundo selvagem da 

personagem de Malévola em sua face de guardiã e espírito da Natureza, encontraremos várias 

similaridades. Manuel Castells relaciona o ecofeminismo à ideia – controversa para alguns – 

da reconstrução histórica de uma possível ‘era de ouro’ do matriarcado promovida por 

Carolyn Merchant e: 

(...) que remonta a sociedades pré-históricas naturais livres da dominação 

masculina, uma Idade do Ouro do matriarcado, em que havia harmonia entre a 

natureza e a cultura e onde homens e mulheres, indistintamente, veneravam a 

natureza que assumia a forma de deusa. Houve também, principalmente durante os 

anos 70, uma interessante relação entre ambientalismo, feminismo espiritual e 

neopaganismo, muitas vezes expressa no ecofeminismo e na militância direta e não 

agressiva de “bruxas” mediante a prática de feitiçaria (CASTELLS, 2013, p. 149). 

Porém, para que não nos alinhemos de forma fechada a um certo essencialismo 

carregado por algumas vertentes do ecofeminismo, gostaríamos de lembrar que Malévola 

transcende o arquétipo clássico da Mãe culturalmente construída pelo patriarcalismo.  A mãe, 

assim como a esposa, é um dos pilares da sociedade androcêntrica - que, aliás, enfrenta uma 

grande crise, pois estes pilares já não se sustentam como outrora. Desta forma, Malévola 

quebra mais um paradigma, pois ela guarda e cuida, mas de forma interdependente e livre. Ou 

seja, encontramos aqui mais uma possibilidade de reconstrução do imaginário.  

 Estas questões nos fazem refletir sobre como as práticas espiritualistas ecofeministas 

podem alimentar o imaginário social com esta outra formulação de Sagrado/Divino. O livro 

de psicologia arquetípica “Mulheres que correm com os lobos”, de autoria da doutora em 

psicologia etnoclínica Clarissa Pinkola Estés, é uma das grandes referências para grupos que 

praticam a espiritualidade ecofeminista.   

Aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da 

esquerda para a direita, do preto para o branco, passar do oeste para o leste, agir 

como louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou 

tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto disto. A natureza selvagem 

possui uma vasta integridade (ESTÉS, 1999, p. 26). 

 Ainda na direção de associarmos o arquétipo da Mulher Selvagem a uma possibilidade 

de um paradigma teológico distinto do presente no status quo androcentrado, percebemos que 



45 

 

a superação da dicotomia ou, ainda, a escolha “do caminho do meio” - como diriam os 

praticantes das espiritualidades nativistas ou do xamanismo – poderia ser um dos pontos 

cruciais para uma organicidade das coisas, para um vitalismo, de filosofias que se manifestam 

no presente ou ainda uma abordagem mais selvagem (no sentido de não domesticado) da vida 

(MAFFESOLI, 2003c, p. 138): 

Evidenciar a coincidência da morte e da vida, do corpo e do espírito, da natureza e 

da cultura – deixemos a lista aberta – é a característica essencial do vitalismo 

irreprimível, que a modernidade ocidental havia marginalizado, mas da qual 

encontramos fortes remanescências nos diversos “Orientes místicos”, presentes em 

diversas culturas do mundo, e que parece ressurgir na aurora da pós-modernidade.  

Isso é o que eu chamaria, de uma maneira paroxística, de um “pensamento do 

ventre”. Sabedoria desse “útero” que, sob suas diversas formas naturais, culturais, 

ecológicas, é fecunda, mas também sabedoria dessa “histeria” que engendra as 

diversas formas de socialidade efervescente, que a atualidade mostra tão 

excessivamente. Em todos os casos, essa sabedoria demoníaca recorda que o puro 

espírito não é mais que uma ilusão que, de muitas maneiras, começa a ser sentida. 

O que, de fato, conduz à acentuação de uma vida menos truncada, da qual não 

postulamos a eternidade, mas que vivemos, através de seu aspecto efêmero, 

intensamente (MAFFESOLI, 2003c, p. 138). 

 A lógica binária e artificial do Bem e do Mal absolutos dá lugar a uma possibilidade 

mais holística da existência. A lógica é outra, baseada numa razão sensível onde o Bem faz 

parte do Mal e o Mal faz parte do Bem. Os conceitos de Bem e Mal se diluem no centro das 

coisas. O que permanece é o conceito de Unidade, livre das acepções ocidentais civilizatórias 

dualistas e, sim, próximas da compreensão dos povos orientais (e também dos povos 

aborígenes do todo o planeta). A Unidade é multifacetada. 

 Apesar de termos discorrido sobre uma Unidade, reforçamos que dentro da 

espiritualidade a significação de unidade não é entendida como algo relacionado ao 

monoteísmo. O monoteísmo, para Claudio de Oliveira Ribeiro (2014, p. 139), foi canalizado 

para uma imagem sempre masculina de Deus. Segundo o autor: 

Inclusive tornou-se um “golpe” contra culturas ancestrais que possuíam a crença 

em divindades femininas e que, por isso, empoderavam as mulheres. O 

monoteísmo afetou a vida das mulheres ao acabar com a bissexualidade da 

divindade, e, assim, afastar as mulheres da natureza divina. Também introduziu um 

dualismo entre corpo e espírito, entre humanidade e natureza, entre Deus e o 

mundo.  

  Portanto, “falar de unidade de nossa realidade humana implica afirmar outra 

cosmologia, outro retrato do mundo, outra imagem de Deus” (GEBARA, 1997, p. 65).  
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 E diríamos também, outra imagem do ser humano. Para ilustrar, poderíamos falar da 

designação corrente de nossa espécie como “o homem” e que por si só já é inundada de 

resíduos da construção do sujeito racionalista/iluminista – ele próprio o novo deus. “O 

homem” dentro daquele contexto é o homem, caucasiano, educado formalmente e pertencente 

a uma determinada classe social, ou seja, moralmente idealizado; fora deste contexto, os 

“outros” todos são coisas, incluindo a mulher, os animais não-humanos e o planeta Terra.  

 Há claramente uma urgência de reformulações – que já estão em curso, mas que ainda 

não são consenso e que pertencem naturalmente às práticas cotidianas de expressão, incluindo 

as representações dentro das mídias. Neste sentido, a protagonista de Malévola se torna uma 

fonte inspiradora para questionarmos a ideologia dualista. Será Malévola a “mulher 

selvagem” que vai além do Bem e do Mal? É o que tentaremos responder nos próximos 

capítulos. 
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Capítulo II – IMAGINÁRIO E CINEMA: CONTOS DE FADA E 

REINTEGRAÇÃO DO FEMININO. 

 

1. Contos de fadas e a moralização de uma mitologia primitiva 

 

 A comunicação oral é uma das essências da humanidade e o mito é uma de suas 

manifestações mais primitivas. Através da linguagem mítica, nossos antepassados buscavam 

explicar as coisas do mundo – sejam os fenômenos da natureza, sejam as características 

abstratas da alma humana, seja a própria manifestação do divino e a interação entre o sagrado 

e o profano. Podemos dizer que uma lógica lúdica foi – e é para muitos povos do planeta – a 

perfeita harmonia entre as necessidades do intelecto e do espírito. Segundo Mircea Eliade 

(1991, p.11), “o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser 

abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares”, não obstante, o 

autor afirma que não há um consenso entre os estudiosos sobre o que é o mito. Sistematizada 

e transportada para a linguagem escrita por Hesíodo e Homero, a mitologia – especificamente, 

a grega – foi deslegitimada pelos filósofos clássicos, pelas religiões monoteístas e ainda hoje é 

tida no senso comum como sinônimo de ficção, ilusão, inverdade ou ainda algo que só existe 

no mundo da imaginação. Ainda citando Mircea Eliade: 

Muito provavelmente o gênio grego foi impotente para exorcizar, pelos seus 

próprios meios, o pensamento mítico, mesmo que o último deus tivesse sido 

destronado e seus mitos degradados ao nível de contos de crianças. Pois, de um 

lado, o gênio filosófico grego aceitava o essencial do pensamento mítico, o eterno 

retorno das coisas, a visão cíclica da vida cósmica e humana e o espírito grego não 

consideravam que a história pudesse se tornar objeto de conhecimento. A física e a 

metafísica gregas desenvolveram alguns temas constitutivos do pensamento mítico: 

a importância da origem, da arché, o essencial que precede a existência humana, o 

papel decisivo da memória etc (ELIADE apud PERINE, 2002, p. 49-50). 

 

Os contos de fadas, incluindo toda a magia e fantasia que fazem parte deles, resistem 

ao tempo e às mudanças na cultura e na sociedade ocidental. Estudos presentes em diferentes 

áreas do conhecimento afirmam que estes contos são capazes de ligar universalmente a 

subjetividade ao mundo objetivo, pois ultrapassam os limites das culturas. Segundo Marie-

Louise Von Franz, discípula de C. G. Jung e uma das maiores autoridades sobre o assunto, 

“os contos de fadas são a expressão mais pura e mais simples dos processos psíquicos do 



48 

 

inconsciente coletivo” (VON FRANZ, 2013, p. 9), o que vale dizer que, nos contos, 

encontramos as bases da psique humana.  

Eis porque os contos manifestam muitas questões ligadas à subjetividade humana e, 

dentro de uma perspectiva da psicanálise junguiana, proporcionam uma comunicação entre os 

conteúdos inconscientes e a consciência. Além disto, também funcionam como fios 

condutores de uma moral ou normatividade para uma determinada sociedade.  

Suas princesas, florestas encantadas, bruxas, duendes e animais falantes são tão 

populares no mundo contemporâneo quanto o eram séculos atrás. Os contos têm origem nas 

narrativas primitivas e possuem um alto teor arquetípico - ou seja, fazem parte do 

inconsciente coletivo e dinâmico. Estão, portanto, também presentes no imaginário social da 

pós-modernidade integrando e influenciando as produções comunicacionais contemporâneas.  

Esta característica arquetípica contribui para que sejam superadas limitações culturais, 

além de resistirem ao tempo. Por conta disto, os contos revelam-se fontes ricas e profundas 

para se compreender a natureza humana através da linguagem simbólica inerente a eles. Para 

Nelly Coelho (1987, p. 100), a linguagem simbólica é a mediadora entre o espaço imaginário 

e o espaço real, pois faz com que estabeleçamos uma relação entre o inconsciente e a vida que 

se cumpre. 

Foi pela transformação dos mitos e arquétipos em linguagem simbólica, pois sem 

eles não existiriam, que a Sabedoria da vida neles contida pôde se difundir por todo 

o mundo, transformada em contos [de fadas ou maravilhosos], em novelas de 

cavalaria, lais, romances, cantigas... Em nossos tempos, tais mitos e arquétipos 

continuam engendrando a verdadeira literatura, por intermédio de novas linguagens 

simbólicas. Os tempos mudam, mas a condição humana continua a mesma 

(COELHO, 2012, p. 100). 

 

Os contos eram compartilhados através das palavras aquecidas pelo fogo e contadas 

pelas avós e mulheres em seus teares tendo os ouvidos e olhares atentos de adultos e crianças, 

mas não somente como entretenimento. 

[...] essas narrativas ancestrais – contadas nos serões familiares ou “ao pé do 

fogão”, durante os longos invernos em que a neve impedia a vida ao ar livre – mais 

do que mero entretenimento, eram valiosos meio transmissores dos valores de base 

dos grupos sociais, transmitidos de geração em geração, consolidando-se, assim, o 

sistema de comportamentos consagrados de grupo (COELHO, 2012, p. 105). 
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A preservação das narrativas desde o advento da modernidade – incluindo a questão 

da industrialização e da expansão dos centros urbanos – se deu principalmente através da 

literatura. Ao longo dos três últimos séculos foram publicados inúmeras obras e estudos sobre 

o assunto. Desde Charles Perrault e La Fontaine (século XVII), passando pelas compilações 

dos irmãos Grimm (século XVIII), Andersen (século XIX) e ao grande número de pesquisas 

acadêmicas nas mais diversas áreas de conhecimento em pleno século XXI, os contos de fadas 

são como pontes entre o mundo da fantasia e o mundo real (COELHO, 2012, p.104).  

Apesar do racionalismo herdado da modernidade ter realizado esforços de muitas 

naturezas – principalmente os de cunho religioso e moralista - para o desencantamento do 

mundo (WEBER, 1920), os contos de fadas parecem estar além das fronteiras comandadas 

pela lógica racionalista, assim como as narrativas presentes nos mitos. Mesmo que algumas 

interpretações e adaptações dos contos pareçam ter esterilizado a essência primitiva dos 

contos, sua natureza é selvagem, mítica e orgânica - no sentido de viva e extremamente 

adaptável. A essência arquetípica do conto, assim como a do mito e da noção junguiana de 

arquétipo, é atemporal.  

A noção de arquétipo, postulado a existência de uma base psíquica comum a todos 

os humanos, permite compreender porque em lugares e épocas distantes aparecem 

temas idênticos nos contos de fadas, nos mitos, nos dogmas e ritos das religiões, 

nas artes, na filosofia, nas produções do inconsciente de um modo geral seja nos 

sonhos de pessoas normais, seja em delírios de loucos. Vejamos um exemplo: o 

tema mítico do eterno retorno. Vamos encontrá-lo profundamente enraizado nas 

convicções ingênuas de sociedades primitivas, seguras de que ocorrerá uma volta 

aos tempos das origens, era de abundância e de felicidade. Vestida em roupagens 

magníficas, a mesma ideia está incorporada à cosmogonia hindu, com os seus 

quatro Yugas (períodos) que se desdobram lenta e incessantemente em ciclos 

perenes, marcados nos seus movimentos de expansão e de declínio por 

acontecimentos mitológicos sempre idênticos (SILVEIRA, 1981, p. 70). 

Dito isto, partimos para as relações entre os contos e o mito. Segundo Coelho, foi a 

partir dos estudos dos irmãos Grimm é que houve a assimilação da natureza mítica de muitos 

contos. Para os Grimm, que tinham como meta o resgate da cultura germânica, as narrativas 

folclóricas alemãs continham elementos argumentativos que seriam resíduos ou deformações 

de muitas construções míticas dos povos arianos. Na investigação feita pelos Grimm, eles 

observaram o quanto os contos foram sendo modificados por conta da presença romana ou 

através do contato com uma moral católica, mas também trabalharam para reestruturar um 

sistema religioso relacionado com a cultura germânica arcaica (COELHO, 2012, p. 29), ou 

seja, com seus mitos. Apesar disto, os autores modificaram a segunda edição da coletânea 

“Contos de fadas para adultos e crianças”: 
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Influenciados pelo ideário cristão que se consolidava na época romântica e cedendo 

à polêmica levantada por alguns intelectuais, contra a crueldade de certos contos, 

os Grimm [...] retiraram episódios de demasiada violência ou maldade, 

principalmente aqueles que eram praticados contra crianças. O sucesso desses 

contos abriu caminho para a criação do gênero Literatura infantil (COELHO, 2012, 

p. 29-30). 

 

No século XIX, o dinamarquês Hans Christian Andersen compilou e escreveu uma 

série de outros contos relacionados com a cultura nórdica. Em razão do contexto em que 

foram escritos, os contos possuem um tom alinhado ao movimento romântico das coisas da 

natureza acima das coisas artificiais, além da carga cristã do sofrimento e resignação e de um 

tom melancólico. O processo de moralização é eminente e totalmente ligado à pudica era 

vitoriana. Num dos pontos da descrição do trabalho de Andersen temos que: 

Valorização da obediência, da pureza, da modéstia, da paciência, do recato, da 

submissão, da religiosidade como virtude básica da mulher (patente em todos os 

contos, confirmando o ideal feminino consagrado pela tradição: pura/impura, 

bruxa/fada, mãe/madrasta) (COELHO, 2012, p. 32). 

 

Uma série de outras pesquisas é desenvolvida e algumas delas carregam a percepção 

de que os contos têm correlações com mitos universais. Destacamos aqui algumas relações 

nos contos de Perrault e que são citadas por Nelly Coelho:  

[...] prováveis relações entre mitos e os contos populares maravilhosos apoiam-se 

na teoria solar e interpretam certas personagens de Perrault como personificação da 

Aurora ameaçada pelo Sol voraz, que a engole. Chapeuzinho Vermelho seria, pois, 

essa Aurora cobiçada pelo Sol-lobo; a heroína de A Pele de Asno seria a autora 

perseguida pelo pai, que, como os deuses mitológicos, cobiça possuir a filha. Em A 

Bela Adormecida essa identificação mítica pode ser encontrada nos filhos da 

Bela12, ameaçados pela rainha-avó, até porque a menina chama-se Aurora, e o 

menino, Dia (COELHO, 2012, p. 112).  

 

 Para as culturas pagãs, ou seja, não urbanas, os ritos das estações são recorrentes em 

seus mitos, bem como narrativas que descrevem ritos de passagem ou iniciáticos. 

[...] certos contos maravilhosos devem ser restos de antigos mitos iniciáticos. A 

iniciação comportava, e comporta hoje, provas, tentações, simulacros de morte, 

disfarces em forma de animais, cenas de prestidigitação [...] e por isso ela pode 

                                                 
12 Na versão de Perrault, a história da Bela Adormecida no Bosque é dividida em dois atos. Apesar de que a 

Disney tenha usado esta versão para sua adaptação do conto clássico, há diferenças que merecem ser destacadas. 

Dentre elas, a de que o príncipe é filho de uma rainha-ogro que deseja devorar os filhos de Bela.  
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fornecer-nos explicação para certos traços e personagens como ogros e 

canibalismo, objetos mágicos, metamorfoses, animais que falam, etc. 

(SAINTYVES apud COELHO, 2012, p. 113). 

 Estes contos iniciáticos possuem uma relação direta com os códigos morais, tais como 

a passagem da infância para a vida adulta em “Vasalisa, a sabida”. Dentro desta perspectiva, 

podemos dizer que há uma relação intrínseca entre contos e mitos os relacionados à Natureza, 

tanto aquela identificada com a paisagem e as intempéries quanto a própria natureza humana: 

No mundo pré-moderno, a mitologia era indispensável. Ela ajudava as pessoas a 

encontrar sentido em suas vidas, além de revelar regiões da mente humana que de 

outro modo permaneceriam inacessíveis. Era uma forma inicial de psicologia. As 

histórias de deuses e heróis que descem às profundezas da terra, lutando contra 

monstros e atravessando labirintos, trouxeram à luz os mecanismos misteriosos da 

psique, mostrando as pessoas como lidar com as crises íntimas. Quando Freud e 

Jung iniciaram a moderna investigação da alma, voltaram-se instintivamente para a 

mitologia clássica para explicar suas teorias, dando uma nova interpretação aos 

velhos mitos (ARMSTRONG, p.15, 2005). 

 

A partir das primeiras décadas do século XX, as análises psicanalíticas dos contos 

começam a se destacar. Freud relacionou os temas de sonhos de seus pacientes aos símbolos 

contidos nos contos de fadas, porém ignorou a importância do inconsciente coletivo nas 

análises. Contudo, um de seus discípulos, e posteriormente dissidente, Carl Gustav Jung 

torna-se a principal referência sobre a psique coletiva, bem como nas análises dos contos e 

suas raízes mitológicas. 

O inconsciente coletivo – até onde nos é possível julgar parece ser constituído de 

algo semelhante a temas ou imagens de natureza mitológica, e, por esta razão, os 

mitos dos povos são os verdadeiros expoentes do inconsciente coletivo. Toda a 

mitologia seria uma espécie de projeção do inconsciente coletivo. É no céu 

estrelado cujas formas caóticas foram organizadas mediante a projeção de imagens, 

que vemos isto o mais claramente possível (JUNG, 2000, p. 90). 

 

1.1. Logos vs. mythos – imaginário, cultura e identidade 

 

O mito sempre fez parte da história humana. Mas por que falam tão alto na alma 

humana em um mundo aparentemente regido pelo pensamento racionalista ou, ainda, pelo 

logos? Para Durand (2011, p. 16), o mito é uma “intuição visionária da alma” e, assim como o 

imaginário, possui uma capacidade de resistência que ultrapassa os limites da lógica 
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racionalista. A mesma questão dialoga com a teoria antropológica do monomito cunhada por 

Joseph Campbell. 

Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias, os 

mitos humanos têm florescido; da mesma forma, esses mitos têm sido a viva 

inspiração de todos os demais produtos possíveis das atividades do corpo e da 

mente humanos. Não seria demais considerar o mito a abertura secreta através da 

qual as inexauríveis energias do cosmos penetram nas manifestações culturais 

humanas. As religiões, filosofias, artes, formas sociais do homem (sic) primitivo e 

histórico, descobertas fundamentais da ciência e da tecnologia e os próprios sonhos 

que nos povoam o sono surgem do círculo básico e mágico do mito (CAMPBELL, 

1997, p. 5-6). 

 

Segundo Mircea Eliade (1991, p. 11), não há um consenso na definição de mito como 

conceito e isto pode ser visto como condizente com a própria natureza dos mitos. Diz ele que 

o “mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e 

interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares”. Para Eliade, a definição 

menos “imperfeita” seria que: 

O mito conta uma história sagrada; ele narra um acontecimento primordial, o 

tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o mito narra como, graças às 

façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade que passou a existir, seja uma 

realidade total, o Cosmo, o apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, 

um comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de 

uma “criação”: ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser. O mito 

fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente (ELIADE, 

1991, p. 11). 

 

Seus personagens são sobrenaturais e ligados aos tempos primordiais. Mircea Eliade 

complementa que os mitos estão conectados ao fundamento do Mundo, pois são descrições 

das “irrupções do sagrado” e essas intervenções do sobrenatural acabam por determinar 

também a natureza humana: um ser mortal, sexuado e cultural. Estabelecendo mais um 

diálogo entre as áreas de conhecimento, o psicanalista junguiano Edward C. Whitmont nos 

traz que tanto as vida individual quanto a coletiva – a cultura – são dependentes dos mitos. Os 

temas que os envolvem, lhes dão forma e significação. Quando se distancia do significa, 

abandona-se a ligação com a estrutura arquetípica e isto nos leva à desintegração 

(WITHMONT, 1991, p. 48). Quanto à cultura, o mito tem papel essencial em sua regulação. 

Segundo Whitmont (1991, p. 47), “os mitos são como sonhos coletivos e recorrentes da 

humanidade”. Sob a dimensão racional, eles fazem pouco sentido, porém são muito eficazes 

quando os consideramos na indicação e orientação do desenvolvimento psíquico.  Para Jung, 
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quando um arquétipo não é reconhecido, ele tem “o poder de destruir não só pessoas, mas 

nações inteiras”: quando um arquétipo é constelado no inconsciente e não passa pela 

compreensão consciente, a pessoa é possuída por ele e forçada a cumprir sua meta fatal 

(WHITMONT, 1991, p. 47). Para que isso não aconteça, é necessário que haja uma estrutura 

psíquica e cultural que busque a integração das dimensões citadas.  

Xenófones de Colofon, filósofo grego do século V a.C., afirmou a deslegitimação do 

mythos e contribuiu na imposição do logos como uma espécie de sinônimo do que é real ou da 

Verdade no sentido filosófico. Os mitos, contudo, ainda preservam um significado concreto 

para algumas culturas no mundo que não se adequam ao modelo grego.  

Além da lógica racionalista, dentro da perspectiva regida pelas religiões de matriz 

abraâmica, o conceito de mitologia também é tido como sinônimo de fantasia sem relações 

com o sagrado, ou seja, os mitos de outros povos são tidos como simples fantasia, profanos, 

sendo produto de ilusão ou, ainda, relacionados com o Mal. No entanto, há de se refletir que 

os livros sagrados das grandes religiões monoteístas – como o Talmude, o Alcorão e a Bíblia 

– podem ser analisados como uma literatura recheada de mitos e alegorias para expressar 

temas do cotidiano, explicar questionamentos humanos, descrever aventuras de heróis, 

determinar inimigo. Muitos outros livros pertencentes a outras culturas, da mesma forma, 

relacionam seus mitos às narrativas sagradas.   

Nas palavras de Joseph Campbell (1991, p. 37), isto se deve também pelo fato de que 

a “tradição bíblica é uma mitologia socialmente orientada” e se diferencia daquelas que se 

pautam em uma mitologia da natureza, que insere o ser humano nela própria e que também 

fala da própria natureza humana. Identificamos aqui uma das dicotomias que regem o mundo 

ocidental: a cultura vs. natureza. 

A natureza aí é condenada. No século XIX, os investigadores pensaram na 

mitologia e no ritual como tentativas de controlar a natureza. Mas isso é magia, não 

mitologia ou religião. As religiões da natureza não são tentativas de controlar a 

natureza, mas de ajudar você a colocar-se em acordo com ela. Mas quando a 

natureza é encarada como um mal, você não se põe em acordo com ela, mas a 

controla, ou tenta controlar, daí a tensão, a ansiedade, a devastação de florestas, a 

aniquilação de povos nativos. A ênfase nisso nos separa da natureza (CAMPBELL, 

1991, p. 37). 

 

Pensamos que as relações entre cultura vs. natureza e logos vs. mythos podem nos 

levar a reflexão sobre as dicotomias entre mente vs. corpo e escrita vs. imagem, sendo este 
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último embate presente nas análises de Gilbert Durand sobre um paradoxo do imaginário no 

Ocidente. Durand (2011, p. 7-9) diz que a civilização Ocidental é herdeira – e, em nossa 

opinião, refém, em muitos casos - de uma iconoclastia endêmica fundada na lógica socrática e 

também da tradição monoteísta bíblica que se orgulha de ser possuidora de uma única 

Verdade e que, por conta do iconoclasmo, não aceita as imagens, bem como a complexidade 

que a contemplação das mesmas pode propiciar. Além disto, este fundamento é binário, ou 

seja, possui apenas dois valores: verdadeiro ou falso. 

 

É preciso frisar este paradoxo de uma civilização, a nossa, que, por um lado 

propiciou ao mundo as técnicas, em constante desenvolvimento, de uma 

reprodução da comunicação das imagens e, por outro, do lado da filosofia 

fundamental, demonstrou essa desconfiança iconoclasta (que “destrói” as imagens 

ou, pelo menos, suspeita delas) endêmica (DURAND, 2011, p. 7).  

 

 

No entanto, ressaltamos que o catolicismo, principalmente o da vertente popular, 

apesar de monoteísta, possui uma relação distinta com os arquétipos e mesmo com o 

inconsciente. Jung reflete sobre as diferenças de católicos, judeus e protestantes na relação 

com o inconsciente coletivo em um dos trechos de “A Natureza da Psique”. Segundo ele, os 

católicos se distinguem, pois experimentam boa parte do inconsciente coletivo em uma 

realidade tangível através de projeções arquetípicas de seus dogmas.  Isto faz com que não 

seja necessária uma autoridade para acessar a divindade. Ela dá o exemplo do Sagrado 

Sacramento de cada altar que determina a presença real de Deus. Ele diz ainda que o 

protestante e o judeu é que precisam buscar uma autoridade, instância superior ou revelação 

para se unir ao eterno ou intemporal. Em suas palavras, o primeiro porque “destruiu o corpo 

da divindade” e o segundo, pois “nunca o atingiu”. Desta forma, “os arquétipos que se 

tornaram uma realidade viva e visível para os católicos jazem mergulhados no inconsciente” 

(JUNG, 2000, p. 94).  

Interessante pensar que das religiões de matriz abraâmica, o catolicismo é o que mais 

se aproxima do Feminino. Mesmo que dentro de uma religião patriarcal institucionalmente, 

Maria, divindade que possui várias representações e características bastante diversificadas, se 

tornou uma das figuras mais importantes dentro da fé católica. Ainda que restrita ao arquétipo 

da mãe-boa, podemos dizer que o mito da Grande Mãe, mesmo que moralizado, sobrevive 

concretamente e fortalecido dentro de uma religião do Pai que é onipresente, mas que não se 

vê ou se toca, pois é impalpável.  
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Ainda sobre o culto a Nossa Senhora e sua conexão com o mundo terreno, temos que a 

espiritualidade das tribos celtas da Europa pré-cristã, tipicamente xamânica e ligada às forças 

da Natureza, contribuiu para a cristianização dos povos europeus. 

 
Por sua natureza espiritual, ligada aos mistérios, a religiosidade celta preparou 

terreno para a entrada do Cristianismo em parte da Europa. Segundo os 

historiadores, a lenta fusão dos rituais pagãos celtas com a liturgia cristã se deu 

entre os séculos VI e XI de nossa era. A partir daí, notadamente em virtude de seu 

culto às mulheres sobrenaturais (druidesas e fadas), a cultura celta deixou 

preparado o espírito dos povos bárbaros para aceitar facilmente o culto à Virgem 

Maria, que a igreja começou a difundir a partir do século IX, quando se propagou e 

consolidou a ação cristianizadora de Roma (COELHO, 2012, p77). 

 

Importante dizer que é quase irresistível, num primeiro momento, relacionar a mãe-

boa católica com as boas-mães presentes nas narrativas dos contos de fadas; porém, elas 

guardam algumas diferenças que nos impedem de fazermos esta interpretação em sua 

totalidade. Maria é quase uma mãe invencível, no sentido de estar sempre perto e também por 

conta de sua natureza mutável dentro da mitologia católica.  

Ela é a virgem que concebe sem pecado, mas também é Nossa Senhora das Dores, que 

vivencia a morte e a escuridão de seu filho, temática bastante presente nos mitos de deusas 

primitivas, tais como a deusa egípcia Isis ao ter seu esposo, Osíris, morto e desmembrado. 

Após uma jornada para resgatar os pedaços de Osíris, ela consegue reunir todos os pedaços, 

menos o falo.  

Ela o substitui por um falo de ouro, engravida e concebe Hórus, seu filho e uma 

espécie de reencarnação de Osíris. Sobre esta natureza arquetípica dual de Isis, e também de 

outros mitos, tais como o de Cristo ao ressuscitar Lázaro e o da grega Deméter ao recuperar 

sua filha Perséfone do mundo subterrâneo de Hades, Clarissa Pinkola Estés diz que: 

 

Aquele que recria a partir do que está morto é sempre um arquétipo de duas faces. 

A Mãe Criadora é sempre também a Mãe Morte, e vice versa. Em virtude dessa 

natureza dual, ou dessa duplicidade de função, a grande tarefa diante de nós 

consiste em aprender a compreender à nossa volta e dentro de nós exatamente o 

que deve viver e o que deve morrer. Nossa tarefa reside em captar a situação 

temporal de cada um: permitir a morte àquilo que deve morrer, e a vida ao que 

deve viver (ESTÉS, 2000, P. 50). 
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Figura 1 – Isis Allaitant Horus 

 
Fonte: http://migre.me/sX2UR 

 

 

Figura 2 – Virgem Negra de Montserrat 

 
Fonte: http://migre.me/sX2U6 

 

As imagens de Isis amamentando Hórus (Figura 1) possuem elementos comuns com as 

de Maria com o menino Jesus (Figura 2). Além disto, muitas de suas facetas de Maria estão 

relacionadas com a Natureza “terrena” e alguns de seus epítetos incluem locais naturais de 

suas aparições, tais como Nossa Senhora da Penha (do penhasco ou da serra) ou mesmo 

Nossa Senhora da Lapa (da rocha ou da gruta), para não citar o culto às Virgens Negras. 
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Maria, neste sentido, está diretamente ligada aos cultos de deusas primitivas e a um 

significado mais complexo a respeito do arquétipo materno. Na perspectiva de Jung, o 

arquétipo materno está relacionado tanto ao aspecto amoroso como também ao terrível e que 

numa alegoria medieval, Maria é também a cruz de Cristo (JUNG, 2002, p. 92). 

Assim, caracteriza-se também por um “politeísmo de valores” (WEBER apud 

DURAND, 2011, p. 7) e que difere da Verdade única do monoteísmo e da lógica binária antes 

por nós citados.  

Todas as civilizações não–ocidentais, em vez de fundamentarem seus princípios de 

realidade numa verdade única, num processo único de dedução da verdade, num 

modelo único do Absoluto sem rosto e por vezes inominável, estabeleceram seu 

universo mental, individual e social em fundamentos pluralistas, portanto, 

diferenciados. Aqui, toda a diferença [...] é percebida como uma figuração com 

qualidades figuradas e imaginárias. Portanto, todo “politeísmo” ipso facto é 

receptivo às imagens (iconófilo) quando não aos ídolos (eidôlon, em grego, 

significa “imagem”) (DURAND, 2011, p. 7).  

 

Não queremos ignorar que Maria é também a representação do estereótipo da mulher 

moralmente idealizada, inclusive como modelo de comportamento ideal da esposa-mãe. As 

mulheres que buscam este padrão devem ser resignadas, fieis e cândidas, ou seja, devem 

buscar a “perfeição” que obviamente é uma impossibilidade perante a complexidade da 

psique humana. Então, diferente do que buscamos explanar anteriormente – quando 

relacionamos Maria aos mitos de deusas primitivas ctônicas – teria esta Rainha dos Céus 

(Figura 3), sem corpo e etérica, ligações relacionadas à construção das princesas da Disney 

(Figura 4)?   

Figura 3 – Nossa Senhora das Graças 

 
Fonte: http://migre.me/sGYey  
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Figura 4 – Cinderela 

 
Fonte: http://migre.me/sGYd3 

 

 

Esta Maria “sem corpo”, no sentido de não-terrena, pode ser ligada ao arquétipo da 

mãe-boa dos contos de fadas e, mesmo que boa parte das heroínas e princesas presentes nas 

narrativas  clássicas também devam seguir o padrão da boa-menina, normalmente elas são 

levadas a uma jornada onde terão que provar as bênçãos e as maldições presentes nas 

aventuras por elas vividas num mundo selvagem.  

  Nos contos, assim como nos mitos, é natural que o Paraíso seja abandonado. O 

“chamado à aventura” - o primeiro estágio da jornada heroica formulada por Joseph Campbell 

- e o conhecimento intrínseco a cada uma destas jornadas são essenciais para o crescimento e 

amadurecimento das heroínas. A boa-menina deve encarar as provas e desafios causados pelo 

mal (antagonistas, vilões, desconhecido) para que possa se transformar e transformar todo o 

mundo que a rodeia. Transitando entre o mundo fantástico dos contos e o contexto 

sociocultural da pós-modernidade, pensamos nas mudanças de paradigmas identitários das 

mulheres.  

A construção da identidade consiste em um projeto de uma vida diferente, talvez 

com base em uma identidade oprimida, porém expandindo-se no sentido da 

transformação da sociedade como prolongamento desse projeto de identidade, [...] 

resultando na liberação das mulheres, dos homens e das crianças por meio da 

realização da identidade das mulheres (CASTELLS, 2013, p.26). 
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 Contudo, o significado da modernidade não significa seu fim. Os paradigmas 

modernos e pós-modernos convivem uns com os outros. Voltamos então ao questionamento 

sobre a ideologia patriarcal que propaga o conceito da Mãe como medida abstrata universal e 

condicionada a algumas dicotomias. Para Teresa de Lauretis, teórica dos estudos culturais de 

gênero: 

O idealismo, a oposição entre mente e corpo, racionalidade e matéria, tem origem 

em um duplo encobrimento: o do corpo da mulher e o da força de trabalho. 

Cronologicamente, porém, mesmo antes da mercadoria e da força de trabalho que a 

produziu, a matéria negada em sua concretude e particularidade, em sua "forma 

plural relativa", é o corpo da mulher. A mulher já entra na história com sua 

concretude e singularidade perdidas: ela é a máquina econômica que reproduz a 

espécie humana, e ela é a Mãe, um equivalente mais universal do que o dinheiro, a 

medida mais abstrata que a ideologia patriarcal inventou (MELANDRI apud DE 

LAURETIS, 1993, p. 115). 

 

Esta dicotomia é, obviamente, paradoxal e converge ao princípio da lógica racionalista 

cartesiana e que também é regido pela ideologia patriarcalista, visto que é dualista por 

excelência.  Assim, o corpo está a serviço do pensamento ou ao que se idealiza sobre ele. 

Nesta perspectiva, observam-se nas imagens de Maria e Cinderela demonstradas acima, as 

relações entre o imaginário, a cultura e as construções da identidade da mulher sob a égide 

moral da modernidade.  

 

1.2. Do idealizado indivíduo moderno às identidades cíclicas da pós-modernidade: 

ascensão e queda do mythos criado pelo logos13  

Ao refletir sobre o indivíduo na modernidade, Stuart Hall (2014, p. 18-19) lembra que as 

ideias de René Descartes, o chamado de pai da filosofia moderna, têm uma influência direta 

na formação do sujeito moderno. Lembramos que o entendimento de sujeito dentro do 

contexto do Iluminismo tem como foco o homem, ou seja, aquele que pertence ao gênero 

masculino da espécie humana e exclui a mulher, o feminino e o pensamento mítico. Segundo 

Hall, Descartes determina que a explicação do mundo material seja feita através de termos 

mecânicos e matemáticos. Mas antes, Descartes acerta as contas com Deus – ou melhor, o 

Deus pai monoteísta – e o elege o Primeiro Movimentador de toda a criação. A partir disto, a 

                                                 
13 O sentido de logos em nossa reflexão é o da razão iluminista. 
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filosofia cartesiana determina que existam duas substâncias distintas: a espacial e a pensante. 

Assim, o grande dualismo entre a matéria e a mente se torna foco da Filosofia a partir de 

então. Ademais, o cartesianismo, neste ponto, é reducionista.  

As coisas devem ser explicadas, ele acreditava, por uma redução aos seus 

elementos essenciais à quantidade mínima de elementos e, em última análise, aos 

seus elementos irredutíveis. No centro da "mente" ele colocou o sujeito individual, 

constituído por sua capacidade para raciocinar e pensar. "Cogito, ergo sum" era a 

palavra de ordem de Descartes: "Penso, logo existo" (ênfase minha). Desde então, 

esta concepção do sujeito racional, pensante e consciente, situado no centro do 

conhecimento, tem sido conhecida como o "sujeito cartesiano" (HALL, 2014, p. 

19). 

Este sujeito cartesiano ou “indivíduo soberano” (LOCKE apud HALL, 2014, p. 19) se 

afasta da matéria e da Natureza cíclica e complexa, visto que ontologicamente existe através 

do pensamento racional e é definido por sua “mesmidade”14, ou seja, por sua identidade 

imutável e contínua.  Curioso pensar que esta noção de individualidade (ou individualismo) 

aconteça num contexto histórico-filosófico relacionado à superação de um “colapso da ordem 

social, econômica e religiosa medieval” (WILLIAMS apud HALL, 2014, p. 19) e que desta 

ruptura surja o capitalismo e sua consequente estrutura tão piramidal quanto à dos feudos. O 

racionalismo cria o mito de um “novo deus” (MIES, 1997, p. 66), o indivíduo moderno, num 

processo a que podemos chamar de egoteísmo15 o qual nos arrasta para a egocracia16 

contemporânea. Um mito sustentado pelo logos. Curioso pensar que esse novo deus, centrado 

em si mesmo, perseguiria o modelo herdado do antigo e ainda presente deus monoteísta. 

O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana como 

um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação, cujo "centro" consistia num núcleo interior, que emergia 

pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que 

permanecendo essencialmente o mesmo — continuo ou "idêntico" a ele — ao 

longo da existência do indivíduo. O centro essencial do eu era a identidade de uma 

pessoa. [...] pode-se ver que essa era uma concepção muito "individualista" do 

sujeito e de sua identidade “dele” (grifo nosso) (já que o sujeito do Iluminismo era 

usualmente descrito como masculino) (HALL, 2014, p.10-11). 

A Terra se torna o cenário para que uma espécie de mito de (re)criação industrial seja 

a principal narrativa. Neste conto, a Natureza, o corpo e a comunidade devem dar lugar às 

máquinas. O indivíduo se torna “a entidade maior, a partir das quais as outras categorias, 

especialmente categorias coletivas, eram derivadas” (WILLIAMS apud HALL, 2014, p.19-

                                                 
14 Do inglês sameness pautado por John Locke.  
15 A deificação de si mesmo. Pretendemos desenvolver o conceito de forma mais profunda em nossas futuras 

pesquisas. 
16 Não nos referimos ao significado teológico do conceito, mas a possibilidade do egocentrismo tornar-se uma 

das ideologias ou regimes sócio-políticos na cultura pós-moderna. 
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20). Contudo, esta sociedade elaborada pela ideia liberal, ao se manifestar no mundo concreto, 

mostra-se frágil quando se desenvolve, tornando-se mais social e coletiva. Paradoxalmente, a 

sociedade moderna, baseada no cidadão individual idealizado pelo liberalismo, necessitava 

das grandes estruturas sócio-políticas-econômicas clássicas. O cidadão individual torna-se 

refém do que Hall chama de “maquinarias burocráticas e administrativas do Estado moderno” 

(2014, p. 20). A partir de então, temos o advento de teorias que falam do sujeito sociológico. 

O surgimento das teorias de Darwin e de novos ramos das ciências sociais, dentre elas, a 

psicologia e a sociologia, trarão novas percepções e questionamentos sobre o indivíduo em 

relação ao coletivo. Porém, apesar das críticas em relação ao sujeito cartesiano, o dualismo 

ainda persiste: o indivíduo e a sociedade possuem uma relação interativa, mas ainda são 

entidades distintas. Na primeira metade do século XX, surge o movimento modernista que, 

segundo Hall, anuncia a figura do indivíduo alienado/estranho em meio ao mundo das 

impessoais metrópoles e configura uma espécie de profecia do que viria ser a modernidade 

tardia. A partir da segunda metade do século XX, mais intensamente na década de 1960, o que 

estamos chamando aqui de o mito do sujeito concebido a partir do logos, ou ainda, o “sujeito 

cartesiano”, será desconstruído através de um perceptível descentramento das identidades 

instituídas pelo mundo moderno.  

Stuart Hall (2014, p. 22-28) enumera cinco avanços nas teorias sociais e ciências 

humanas que causaram um forte efeito para o descentramento do indivíduo moderno. 

Passando pelas interpretações de Althusser sobre as ideias de Marx; pelas leituras lacanianas a 

respeito da formação das identidades relacionadas às teorias do inconsciente concebidas por 

Freud; pela influência do estruturalismo do linguista Ferdinand de Saussure no trabalho de 

filósofos como Jacques Derrida – que relaciona a língua como um sistema social que 

influencia, inclusive, a construção das identidades; pela importantíssima contribuição de 

Foucault ao produzir a “genealogia do sujeito moderno” e a crítica sobre o “poder disciplinar” 

na constituição de indivíduos controlados; daremos destaque ao impacto causado pelo 

feminismo. Mais que uma escola teórica, o feminismo é também um movimento social que - 

assim como outros que surgem na revolucionária década de 1960 – quebra paradigmas 

importantes relacionados a toda estrutura patriarcal hierárquica e piramidal. Stuart Hall (2014, 

p. 28) ressalta o feminismo como essencial no descentramento conceitual do sujeito quando 

diz que o movimento (re)uniu nas discussões as questões de cunhos “privado” e “público”, o 

“dentro” e o “fora”, o “pessoal” e o “político”, incluindo na vida social  “a família, a 

sexualidade, o trabalho doméstico, a divisão doméstica do trabalho, o cuidado com as 
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crianças”. O feminismo, indo além das lutas sociais pelos direitos das mulheres, trouxe à tona 

os questionamentos sobre as identidades em si, sejam elas sexuais ou de gênero. Ademais, 

“politizou a subjetividade, a identidade e o processo de identificação (como homens/mulheres, 

mães/pais, filhos/filhas)”. Por fim, o feminismo propõe a discussão sobre a diferença sexual 

que distingue mulheres e homens, em contrapartida à noção de humanidade como conceito 

identitário que inclui o homem e a mulher, mas que parte de um pressuposto masculino.  

Dentro desta perspectiva, o feminismo mostra-se o mais forte contraponto ao mundo 

comandado pela “Lei do Pai” (MAFFESOLI, 2000), a qual é – conforme procuramos refletir 

nestas últimas páginas – a principal fonte inspiracional do mythos do “homem” moderno 

(con)centrado em si mesmo (cartesiano) ou no coletivo (sociológico), mas ainda assim 

impessoal.  Na pós-modernidade, surgem identidades mais “abertas, contraditórias, 

inacabadas, fragmentadas” (HALL, 2014, p. 28), as quais, nos parece, podem ser relacionadas 

a uma espécie de complexidade orgânica e que, indo além do mundo regido pelo logos, fazem 

parte do imaginário e da dimensão do mythos. As identidades num mesmo sujeito vão além da 

dicotomia bom vs. ruim, pois assumem “uma celebração móvel” (HALL, 2014, p.11) e, tal 

como numa jornada mítica que ocorre em cada indivíduo, vão assimilando “diferentes 

identidades em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu 

coerente’” e que são deslocadas para diferentes direções constantemente (HALL, 2014, p. 12). 

Destarte, sendo o estável sujeito moderno uma idealização do racionalismo, é coerente 

afirmar, ainda conforme Hall, que a construção de uma história (ou conto) de uma “narrativa 

do eu” baseada numa identidade unificada, completa e coerente é, ela sim, uma fantasia, visto 

que, por sua natureza múltipla, o sujeito tem de lidar com as aventuras de se deparar com uma 

vasta gama de possibilidades de identidades temporárias, as quais podem assumir conforme as 

circunstâncias e multiplicidade de representações culturais (HALL, 2014, p. 12).  

Quase como uma ironia, à mulher e ao feminino, assim como a todas as chamadas 

minorias, o “estável” e “concreto” pensamento lógico ficou restrito ao “homem” civilizado, e 

foi justamente pela via de uma espécie de “pensamento selvagem” (LEVI-STRAUSS apud 

DURAND, 2012, p. 50) integrado a óbvia capacidade de assimilar o racionalismo, que o 

feminismo inseriu questões e posicionamentos tão caros à busca a igualdade de direitos e a 

aceitação da diversidade. Sobre igualdade e diversidade, temos a reflexão da teórica dos 

estudos de gênero, Joan Scott que diz que: 
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A igualdade é um princípio absoluto e uma prática historicamente contingente. Não 

é a ausência ou a eliminação da diferença, mas sim o reconhecimento da diferença 

e a decisão de ignorá-la ou de levá-la em consideração (SCOTT, 2005, p. 15).  

Dito isto, o feminismo17 não é apenas um movimento social de oposição ao 

supracitado paradigma criado pelo logos de um indivíduo moderno unificado, completo e 

coerente, mas uma força que demonstrou e ainda demonstra ser capaz de quebrar os 

paradigmas dicotômicos, contribuindo para um “fim do patriarcalismo” 18 (CASTELLS, 

2013, p. 278), em especial e dentro do contexto de nossa dissertação, a do paradigma do Bem 

vs. o Mal.  

Sendo a questão principal de nossa dissertação a possibilidade de um processo da 

superação da dicotomia Bem vs. Mal a partir de representações simbólicas e identitárias da 

mulher na comunicação midiática, especificamente no cinema, e suas relações com o 

imaginário social, identificamos na personagem Malévola, seja representando a mulher ou 

mesmo a natureza de um feminino selvagem (não-civilizado), as características dos sujeitos 

pós-modernos e da complexidade da lógica do mythos.  

 

2. Cinema e imaginário 

 

Retornamos brevemente ao mundo racionalizado da modernidade eurocêntrica para 

que possamos mergulhar em outra perspectiva presente no contexto sócio-histórico da época. 

Ao mesmo tempo em que a “Razão soberana” (MORIN, 2005, p. 24) projetava seus ideais 

“iconoclastas” (DURAND, 2011) para instituir e perpetuar noções que restringiam o 

conhecimento (ciência) e a cultura aos parâmetros do racionalismo, a tecnologia desenvolvida 

pela cientificidade empírica traria à luz um sonho mítico que acompanhou o ser humano 

desde as eras primitivas: dar movimento às imagens.  

O estadunidense Thomas Edison é considerado um dos principais nomes na trajetória 

do desenvolvimento das motion pictures através de seu invento, o cinescópio, tido como a 

primeira câmera cinematográfica da história. Curiosamente, uma das primeiras produções de 

                                                 
17 Não consideramos aqui as diversas vertentes do feminismo, mas sim o movimento de uma forma geral. 
18 A teoria de Manoel Castells sobre o movimento sociais feministas e sua relação com o fim do patriarcalismo 

não ignora a reação e a defesa deste paradigma, dentre eles a resistência dos movimentos fundamentalistas 

religiosos. Isto fortalece sua tese de que o antipatriarcalismo tem força, mas que também enfrentas grandes 

desafios. 
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seu estúdio – chamado “The Edison’s Black Maria” – é uma série de filmes – produzida na 

década de 1890 – chamada de Anabelle Serpentine Dance, também conhecida como Butterfly 

Dance (Figura 5).  Queremos destacar que, naquele mesmo contexto histórico regido por uma 

extrema cientificidade racional e a expansão industrial, o imaginário fantástico e mítico 

também estava presente, assim como nos dias de hoje (Figura 6).   

Figura 5 – Butterfly Dance (1895) 

 
Fonte: http://migre.me/sX2Xn 

 

Figura 6 – Malévola (2014) 

 
Fonte: http://migre.me/sX2Ya 

Para Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2009, p. 33-34), o cinema é uma arte 

congenitamente moderna e, por sua inovação sem precedentes, é “uma virgem tanto no plano 

estético quando no técnico: uma arte cujo nascimento é sui generis, criada completamente a 

partir de quase nada e a uma velocidade fulgurante”. O cinema nasce “sem a benção divina na 

época da retirada dos deuses”, portanto, uma arte que não entrou no debate religioso, pois 
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aparece quando o conflito entre o mundo e o além é proclamado como encerrado pelo mundo. 

“O cinema não sabe, literalmente, que Deus existiu” (MURRAY apud LIPOVETSKY; 

SERROY, 2009, p. 34). Em consonância com a nossa reflexão sobre o novo deus-sujeito 

moderno, o cinema é uma arte criada pela técnica, pois nasceu pelas mãos de dois homens 

tipicamente modernos e que não eram artistas. O primeiro registro fílmico (Figura 7) feito 

pelos irmãos Lumière, em 1895, foi justamente a saída dos operários – em sua grande 

maioria, mulheres, bom que se diga – da fábrica dos dois industriais. 

Figura 7 – Saída de operários (22 de março de 1895) 

 

Fonte: http://migre.me/sGYbB /s400/lumiere.jpg 

 O invento tecnológico dos Lumière se manteve como foco do espetáculo por si só, 

mas quando foi além da técnica e passou a ser um meio de comunicação narrativo (FLICHY 

apud LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p. 35), ou seja, quando passou a contar histórias, o 

cinema conquistou o público.  

Assim o cinema se inventa, aos poucos, uma linguagem e uma gramática que lhe 

permitem ter grandes projetos, determinar-se como arte, ao mesmo tempo em que 

sente a necessidade de se organizar como indústria. Este duplo componente – arte e 

indústria – que ele adquire muito depressa, já nos anos de 1919, lhe vale a crítica 

austera dos que lhe negam, por causa dessa dualidade, o estatuto da arte 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p. 35). 

Desprezado pela maioria dos vanguardistas do movimento modernista - cuja 

motivação principal era a ruptura completa com a herança e tradição - o cinema produziria 

uma revolução ainda mais radical e que iria além das vanguardas. Com “um tipo de arte 

radicalmente nova, absolutamente democrática e comercial”, o cinema produziria, a partir 
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desta revolução modernista, “uma arte de consumo de massa” (POUIVET apud 

LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p. 36-37).  

Multiplicidade sistemática em vez do culto do original, ainda tão patente na arte 

contemporânea; tecnicização das obras em vez de artesanato e da bricolagem da 

arte contemporânea; um público planetário em vez do simples deslocamento do 

“mundo da arte” da aristocracia esclarecida à burguesia intelectual, das cortes e dos 

salões às universidades e aos centros culturais (POUIVET apud LIPOVETSKY; 

SERROY, 2009, p. 37). 

Na visão dos autores citados acima, há uma ironia histórica que envolve a relação 

entre o cinema e os modernistas: “mesmo ignorando a corrente das transgressões 

vanguardistas, o cinema se impõe no primeiro plano da edificação da maior modernidade 

artística”.  Lipovetsky e Serroy citam uma frase do icônico cineasta Jean-Luc Godard que é 

muito significativa para entender a questão: “As massas amam o mito e o cinema se dirige às 

massas” (2009, p. 37).  

 

2.1. Cinema: além da dicotomia técnica vs. imaginação 

 

Nosso objetivo neste momento é o de refletir sob a ótica da composição razão/mito ou, 

ainda, sobre a complexidade que envolve o real/imaginário nas produções fílmicas. Dentre os 

autores e autoras presentes em nossa base bibliográfica, Edgar Morin em “O cinema ou o 

homem imaginário”, lançado em 1958 é obra referência sobre o assunto. Coerente com a 

epistemologia da complexidade, a qual “busca distinguir (mas não separar) e ligar” e que é 

livre do determinismo (2000, p. 14-15), Morin diz que a realidade e o sonho se misturam e se 

relacionam intensa e intrinsicamente no cinema. Para ele, “o cinema reflete a realidade, mas, 

mais do que isso, comunica com o sonho” e complementa que o cinema seria nada sem “a 

grandiosa imaginação do homem (sic)”, visto que a princípio era apenas uma ciência e nada 

mais que isso (1970, p. 14-15). Morin (1970, p. 63-64) lembra a importância de nomes como 

o do francês Marie-Georges-Jean Méliès (1861-1938) – produtor e diretor do clássico 

“Viagem à Lua” (Figura 8) – que, através da mise-en-scène, da sobreimpressão, do duplo e do 

fantasmagórico contribuíram para uma revolução e uma metamorfose no cinema.  

As duas faces da revolução operada por Méliès são a trucagem e o fantástico. 

Revolução no seio do espetáculo, mas revolução que o transforma. [...] De fato, da 

mais realista das máquinas, imediatamente surge o fantástico: a irrealidade de 

Méliès é tão flagrante quanto a realidade dos irmãos Lumière o foi. Um absoluto 
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realismo (Lumière) responde ao absoluto irrealismo (Méliès). Admirável síntese 

que teria agradado a Hegel, síntese donde haveria de nascer e desenvolver-se o 

cinema, fusão do cinematógrafo Lumière e de toda a mágica de Méliès (MORIN, 

1970, p. 64). 

Figura 8 –  Viagem à Lua (1907) 

 

Fonte: http://migre.me/sRRyP 

 Podemos dizer que as dimensões prometeica, apolínea e dionisíaca, partes das 

estruturas do imaginário, se fundiram no processo de desenvolvimento do cinema. A sombra 

ganha luz e vice-versa. Para Morin (1970, p. 255), “o cinema é a máquina-mãe, geradora do 

imaginário, assim como, reciprocamente, o imaginário é determinado pela máquina”. A 

imaginação criou novas técnicas e as técnicas propiciaram a expansão das criações 

imaginativas. Aos olhos dos historiadores mais conservadores (muitos deles, parte da já citada 

vanguarda intelectual da época) eram apenas “truques”, mas mesmo eles tiveram que admitir 

que aquelas “formulazinhas mágicas são, na realidade, os germes da sintaxe da linguagem e 

dos meios de expressão que permitiriam ao cinema traduzir a realidade da vida” (MORIN, 

1970, p. 67).  

Os inventores do cinema trouxeram empírica e inconscientemente para o ar livre as 

estruturas do imaginário, a prodigiosa mobilidade da assimilação psicológica, os 

processos da inteligência. Tudo quanto do cinema se possa dizer é válido, também 

para o espírito humano: o seu poder conservador, animador e criador de imagens 

animadas (MORIN, 1970, p. 243). 

A animação cinematográfica das imagens mentais une os mundos numa zona 

intermediária, estabelecendo a comunicação entre o mundo subjetivo e objetivo, entre o 

indivíduo e o coletivo. Numa linguagem simbólica, a luz da consciência ilumina o território 
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de sombras de sua “irmã” inconsciência, e esta última alimenta a consciência com elementos 

que se manifestam como sonhos, imaginação, magia e mito. Realidade e sonhos se fundem e 

ignoram as fronteiras que as separam.  

A imagem animada é a manifestação do duplo que “é presença vivida e uma ausência 

real, uma presença-ausência” (MORIN, 1970, p. 32).   

O duplo é, efetivamente, essa imagem fundamental do homem (sic), imagem 

anterior à íntima consciência de si próprio, imagem reconhecida no reflexo ou na 

sombra, projetada no sonho, na alucinação, assim como na representação pintada 

ou esculpida, imagem fetichizada e magnificada nas crenças duma outra vida, nos 

cultos e nas religiões. [...] O duplo é efetivamente universal na humanidade. Talvez 

seja mesmo o único grande mito humano universal (MORIN, 1970, p. 34-35). 

Cada ser humano tem como companhia seu próprio duplo, não precisamente como 

uma cópia perfeita, mas como um “alter-ego: ego alter, um eu-próprio outro”. Um ser mágico, 

o duplo é outro e superior, que vive na realidade sobre-real do sonho e, ao mesmo tempo, sem 

corpo e corporificado tal como um espectro. O duplo é a sombra – ou, nas palavras de Morin 

(1970, p. 35), “a projeção da individualidade humana numa imagem que se tornou exterior”.  

Nesta imagem fundamental de si mesmo projetou o homem (sic) todos os seus 

anseios e temores, tal como, de resto, a sua maldade e bondade, o seu “superego” e 

o seu próprio “ego”. Quando, com a evolução, se libertar e amplificar o dualismo 

moral do bem e do mal [grifo nosso], o duplo (ou o que dele persiste nos folclores 

ou nas alucinações) será portador, ora do bem (anjo da guarda), ora, e isso é o mais 

frequente, de todas as potências maléficas (fantasma) (MORIN, 1970, p. 34-35). 

Fazemos aqui uma conexão entre as ideias junguianas sobre o conceito de sombra e o 

duplo. Lembra-nos Marie-Louise Von Franz, em “A sombra e o mal nos contos de fadas”, que 

a sombra é, numa perspectiva que aqui nos interessa, “tudo aquilo que faz parte da pessoa, 

mas que ela desconhece”. Quando nos deparamos com a sombra, revelamos que ela contém 

elementos pessoais (subjetivos) que, num primeiro momento, não se distinguem exatamente 

dos elementos coletivos (2003, p.12). Além disto, a sombra é projetada, inclusive, num 

processo de alteridade. Vemo-nos também no outro. A sombra, assim como o duplo, seduz 

para o bem e para o mal. 

Quando levamos estas questões para o universo das produções fílmicas, vemos que a 

relação com o duplo toma proporções ainda maiores. Para Morin, o duplo envolve o 

espectador em uma relação de identificação-projeção-transferência com os personagens 

escolhidos das narrativas numa relação complexa que envolve a semelhança e também a 

dissemelhança. Além dos heróis e heroínas considerados representantes do Bem absoluto 
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(principalmente quando os relacionamos com a moral dicotômica), o cinema também trará os 

personagens que revelam “os desconhecidos, os desprezados ou mesmos odiados na vida 

cotidiana”. Como já citado, o cinema, como meio de comunicação de massa, mostrou-se 

democrático, tanto quando falamos sobre diversidade dos espectadores, como também em 

relação aos seus personagens, a princípio. O “caráter polifórmico da identificação” inclui 

tanto o semelhante quanto o estranho, sendo que este último leva o público a vivenciar afetos 

que normalmente não seriam expressos na vida real.  Morin ainda afirma que “os malditos 

vingam-se na tela. Ou antes, a nossa parte maldita. O cinema, como o sonho, como o 

imaginário, acorda e revela vergonhosas e secretas identificações” (MORIN, 1970, p. 128-

129). Neste sentido, o cinema tem uma amoralidade que acaba por influenciar a moral, pois, 

assim como na densidade do imaginário, supera os limites da imoralidade. 

Esta identificação não se limita aos personagens fictícios. Para Morin, o cinema é o 

principal difusor de mitologias e, tal como o Olimpo, possui um panteão de divindades. As 

novas divindades são chamadas de estrelas, as quais são minuciosamente pensadas e 

construídas pela indústria e divulgadas universalmente pela imprensa de massa. 

Os novos olimpianos são, simultaneamente, magnetizados no imaginário e no real, 

simultaneamente, ideais inimitáveis e modelos imitáveis; sua dupla natureza é 

análoga à dupla natureza teológica do herói-deus da religião cristã: olimpianas e 

olimpianos são sobre-humanos no papel que eles encarnam, humanos na existência 

privada que eles levam. A imprensa de massa, ao mesmo tempo em que investe nos 

olimpianos o papel mitológico, mergulha em suas vidas privadas a fim de extrair 

delas a substância humana que permite a identificação (MORIN, 2002, p. 106-

107). 

 As estrelas de cinema, atores e atrizes elevados à condição de novos deuses e deusas, 

seres humanos, mas não demasiadamente humanos, tornam-se referência para o público: mais 

uma vez o real e o imaginário se misturam. E nesta simbiose, todos e todas – atores, 

roteiristas, audiência, narrativas e os demais agentes que corporificam a arte cinematográfica 

– se tornam, de certa forma, protagonistas de uma “semi-realidade” (MORIN, 1970). 

 

2.2. Sobre estrelas, atrizes e feminismo 

O star-system (MORIN, 2002) nasce quando a indústria do cinema percebe que 

poderia lucrar com a transformação das atrizes e dos atores que, até então, eram anônimos 

conhecidos apenas pelos papéis que interpretavam, em produtos fabricados e que 
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intencionavam cativar o público. Segundo o crítico de cinema Mark Cousins, em “A História 

do cinema: uma Odisseia” (2011), conforme as estruturas do cinema evoluíam, o mesmo 

ocorria com a indústria dos filmes em si. O público se importava com o destino das 

personagens apresentadas nas tramas dos filmes, porém não sabia nem mesmo o nome das 

atrizes e atores que interpretavam os mesmos. Para Cousins, a ideia do star-system surgiu 

quando a indústria perguntou-se se haveria um interesse maior por parte do público se este 

soubesse mais sobre os anônimos interpretes. Os produtores passaram a criar factoides sobre 

as atrizes e atores e, em 1910, nasce primeira estrela de cinema: Florence Lawrence, antes 

conhecida como “Imp girl19” ou “A garota de mil faces”. Depois de alguns anos como a atriz 

mais bem paga de Hollywood, Florence – já decadente – cometeu suicídio – fato que também 

foi explorado pela imprensa especializada, ou seja, também gerou lucro para a indústria a 

partir da exploração do imaginário que faria parte do roteiro semifictício que assistimos até 

nossos dias: a estrela (ou celebridade) que, nas palavras de Cousins, possui uma vida de fama, 

sensacionalista e trágica. Conforme o interesse do público foi aumentando em relação às 

estrelas, mais as imagens das estrelas (e de seus personagens) foram sendo exploradas, 

principalmente no cinema americano. Para Morin (2002, p. 35), “todo sistema industrial tende 

ao crescimento, e toda produção de massa destinada ao consumo tem sua própria lógica, que é 

a de máximo consumo” - e o star-system mostra-se como uma das engrenagens mais 

importantes da indústria do cinema. 

Para Elisabeth Ann Kaplan (1995, p. 29), o cinema clássico (dominante ou ainda 

simplesmente “hollywoodiano”) é caracterizado como “filme narrativo sonoro de longa-

metragem feito e distribuído pelos estúdios de Hollywood”. Para a indústria, cada nova 

produção segue um modelo que obedece a convenções regulares – desejadas pelo público – e 

possui alguns pontos fundamentais que se destacam e se relacionam com a venda/lucro. 

Conforme a época, um gênero ou outro fica mais em voga, bem como a escolha de estrelas 

mais populares – em sua grande maioria, atrizes – é de extrema importância. Todo o 

marketing é formulado para cativar o público. 

Ao falarmos do cenário atual da indústria, há um contrassenso interessante que nos 

parece valioso destacar e que está relacionado ao parágrafo acima: as mulheres já são a 

maioria do público nas salas dos cinemas estadunidenses, totalizando 57% da audiência em 

                                                 
19 Sigla para “independent motion picture” e também uma expressão inglesa que significa “diabinha”. 
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2014. No entanto, os dados sobre as mulheres “por detrás das câmeras” são diametralmente 

opostos. Dos 250 filmes de maior bilheteria, apenas 9% dos filmes produzidos em 2015 foram 

dirigidos por mulheres20. A mesma pesquisa destaca a importância das mulheres na posição 

de liderança nas produções, especificamente na direção. Avaliando as 500 maiores bilheterias, 

revelou-se que os filmes dirigidos por mulheres contaram com 53% de roteiristas do sexo 

feminino. Por outro lado, quando a direção é feita por homens, este número cai para apenas 

10%. Deste modo, fica clara a relevância de mulheres encabeçando os processos criativos nos 

filmes para que toda a estrutura da indústria se torne mais feminina, ou seja, mais identificada 

com as mulheres.   

 Outra questão importante é que “estrelas” também têm chamado a atenção ao falarem 

sobre o sexismo que envolve os salários na indústria de Hollywood. Em 2015, várias 

criticaram publicamente a disparidade entre os salários das atrizes e atores, dentre elas, 

Jennifer Lawrence que publicou um artigo chamado “Por que eu ganho menos que meus 

colegas de elenco?” e também a mexicana Salma Hayek que declarou que “mulheres só 

ganham mais que os homens no cinema pornô” (JENNIFER..., 2015, s.d.). Na opinião de 

Martha Lauzen, a responsável pela pesquisa citada e diretora executiva do Center for the 

Study of Women in Television and Film da Universidade Estadual de San Diego, a discussão 

sobre o papel da mulher no cinema mudou muito nestes 20 anos e ficava restrita às 

publicações especializadas. Ela afirmou também que os números são ainda importantes, mas 

que o diálogo público sobre o assunto evoluiu e se tornou parte da nossa consciência cultural 

(McGREGOR, 2016, s.d.).  

Da mesma forma que as heroínas, princesas e supostas vilãs tem suplantado os limites 

impostos pelos ditames androcentrados, as mulheres “reais” estão trilhando uma jornada de 

resgate de sua soberania também do outro lado das telas. Não por acaso, produções da Disney 

que mais têm sido alinhadas ao discurso feminista e de emancipação – Valente21, Frozen – 

uma aventura congelante e Malévola – tiveram seus roteiros concebidos por mulheres. 

 

 

                                                 
20 Estes dados foram recolhidos pelo Center for Study of Women in Television & Film. Disponível em: 

<http://nymag.com/thecut/2016/01/celluloid-ceiling-women-in-film.html#> Acesso em: 02 jan.2016. 
21 Valente é uma produção da Pixar em parceria com a Disney.  
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3. Heroínas e Vilãs: O Bem e o Mal nos contos de fada e suas representações no cinema 

O magma do imaginário social continua fluindo com o encantamento de histórias 

sobre pequenas, belas e boas princesas “brancas como a neve”, bem como nos lembra de que 

a bondade e a beleza da princesa terão como desafio a reação de uma grande e vaidosa rainha 

má que também é sua madrasta. Os embates entre o Bem e o Mal são parte essencial das 

narrativas na maioria dos casos, mas não necessariamente de forma dicotômica. Encontramos, 

também nestes contos, a complexidade entrelaçada dos mitos.  

Grande parte dos contos de fadas tem sua raiz fundadora nos mitos e contos 

folclóricos. A história de Branca de Neve, por exemplo, tem ligações com uma das narrativas 

mais primitivas do folclore da Europa Oriental: “Vasalisa, a sabida”. Indo além das noções 

absolutas de Bem e Mal, a história possui uma gama de personagens que a nós são familiares: 

uma heroína ingênua, a morte da mãe boa, uma benção, aliados inusitados, o sumiço do pai, 

uma madrasta má, um desafio considerado impossível de superação, o encontro inevitável 

com uma bruxa assustadora no fundo de uma floresta sombria, a ressurreição depois de uma 

grande provação, a morte dos sabotadores e o casamento. O conto de Vasalisa é uma narrativa 

relacionada ao processo de individuação e ao resgate da intuição.  

 Segundo Clarissa Pinkola Estés (1999, p. 100), a história de Vasalisa é contada por 

toda a Europa Oriental e suas raízes arquetípicas têm relações com divindades femininas 

arcaicas. A autora diz que se trata de “um conto que traz um mapeamento psíquico 

antiquíssimo acerca da indução no mundo subterrâneo do selvagem Deus-fêmea. O conto fala 

de como infundir nas mulheres o poder instintivo básico da Mulher Selvagem: a intuição”.  

Vasalisa é uma história da transmissão da bênção do poder da intuição das 

mulheres de mãe para filha, de uma geração para a outra. Esse enorme poder, o da 

intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, 

percepção interior e conhecimento interior. Durante gerações a fio, esses poderes 

intuitivos transformaram-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres, 

enterradas pelo descrédito e pela falta de uso. No entanto, Jung uma vez observou 

que nada jamais se perde na psique. Podemos ter a confiança de que tudo o que foi 

perdido na psique ainda está lá. Portanto, esse repositório da intuição instintiva das 

mulheres nunca se perdeu realmente, e tudo o que estiver encoberto poderá voltar a 

ser exposto (ESTÉS, 2000, p. 106-107). 

Estas correlações também se mantiveram presentes em muitos dos mitos gregos. 

Apesar das modificações feitas a partir da perspectiva helênica, tanto divindades quanto 

heroínas e heróis primitivos possuem conexões com os personagens dos contos de fadas. 
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Podemos citar a história de “Eros e Psique22” que possui similaridades com “Branca de 

Neve”, “A Bela e a Fera”, “A Bela Adormecida” e também o conto de “Vasalisa, a sabida”, 

entre outros.  

Bettleheim (2007, p.16) diz que o mal é tão onipresente nos contos de fadas 

tradicionais quanto o bem, além de possuir seus elementos de sedução simbolizados por 

algumas características extraordinárias. Um gigante, um dragão, uma bruxa poderosa ou 

mesmo a astuta Rainha-Má de Branca de Neve e os sete anões: tais personagens, ainda que 

não alinhados com a ideia do Bem moral, alcançam vitórias – mesmo que efêmeras. Outra 

característica é o da usurpação do lugar do herói, e o exemplo dado é justamente o das irmãs 

da Gata Borralheira.  

Não é o fato de o malfeitor ser punido no final da estória que torna nossa imersão 

nos contos de fadas uma experiência em educação moral, embora isto também se 

dê. Nos contos de fadas, como na vida, a punição ou o temor dela é apenas um 

fator limitado de intimidação do crime. A convicção de que o crime não compensa 

é um meio de intimidação muito mais efetivo, e esta é a razão pela qual nas estórias 

de fadas a pessoa má sempre perde. Não é o fato de a virtude vencer no final que 

promove a moralidade, mas de o herói ser mais atraente para a criança, que se 

identifica com ele em todas as suas lutas. Devido a esta identificação, a criança 

imagina que sofre com o herói suas provas e tribulações, e triunfa com ele quando 

a virtude sai vitoriosa. A criança faz tais identificações por conta própria, e as lutas 

interiores e exteriores do herói imprimem moralidade sobre ela (BETTLEHEIM, 

2007, p. 16). 

 

O bom sempre vence. Esta é a regra moral que rege a cultura ocidental e que está 

presente na maioria dos enredos apresentados nos filmes direcionados ao público infanto-

juvenil e também aos adultos. Podemos usar como exemplos os filmes produzidos sobre 

super-heróis e também a grande maioria das adaptações dos contos de fada para o cinema. 

Porém, esta relação entre a virtude e a vitória não é uma obviedade nos contos primitivos. O 

final feliz não é uma garantia nas versões mais antigas das histórias, mas, como citamos 

anteriormente, receberam uma carga dualista principalmente a partir do século XVIII. O Bem 

precisa prevalecer sobre o Mal ou, ainda, o bom precisa subjugar o mau. Dentro da estrutura 

básica do arquétipo primordial (NEUMANN, 2003), nem o Bem e nem o Mal – em suas 

diversas manifestações que configuram as ambivalências – devem prevalecer um sobre o 

outro. 

                                                 
22 O mito de Eros e Psique, um dos contos de Lucio Apuleio, é objeto de estudo em várias obras relacionadas à 

alma da mulher. Ver mais em Robert A. Johnson e Rafael López-Pedraza, ambos analistas junguianos. 
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Um traço fundamental do “arquétipo primordial” consiste no fato de que ele reúne 

em si atributos positivos e negativos e, ao mesmo tempo, grupos de atributos. Essa 

coincidentia oppositorum (união de opostos) do arquétipo primordial, sua 

ambivalência, é a característica da situação original do inconsciente que a 

consciência ainda não conseguiu dissecar em antíteses. O homem (sic) pré-

histórico vivenciou a paradoxal simultaneidade de bom e mau, de amistoso e 

terrível, como qualidades atribuídas à divindade como unidade; com o correr do 

tempo, durante o processo de desenvolvimento da consciência, a deusa bondosa e a 

deusa má passarão a ser reverenciadas cada uma à sua vez, como seres dotados de 

poderes diferentes (NEUMANN, 2003, p. 25). 

 

Para Erich Neumann (2003, p.25), quando usamos o conceito da “Grande Mãe”, 

estamos também falando de uma parte do arquétipo do “Grande Feminino”. O aspecto da mãe 

é posterior e sua construção simbólica é resultado da relação entre vários elementos ligados à 

natureza, tais como uma pedra, uma caverna, uma árvore, o mar, dentre outros. A união destes 

símbolos acaba por resultar na figura arquetípica da Grande Mãe primitiva23 e que não é 

limitada pelo dualismo patriarcal. 

Esse círculo de imagens simbólicas, porém, envolve não apenas uma figura, mas 

uma pluralidade de figuras de “Grandes Mães”, as quais a humanidade se incumbiu 

de difundir através dos hábitos, rituais, mitos, religiões e fábulas, sob a forma de 

deusas e fadas, demônios femininos e ninfas, e de entidades graciosas ou 

malévolas. Todas são formas de manifestação de um só Grande Desconhecido, a 

“Grande Mãe”, que é o aspecto central do Grande Feminino (NEUMANN, 2003, p. 

25). 

Apesar da carga dicotômica no embate do Bem vs. o Mal ser uma constante nos contos 

de fadas, ainda assim os sentimentos bons e maus interagem nas narrativas e, nesta 

comunicação, acabam por manifestar um contato direto que, em muitas das situações de 

nossas vidas práticas, não seria possível por conta das regras morais, tais como as questões 

religiosas presentes em nossa cultura. Segundo Bruno Bettelheim, as versões modernas não 

possuem um equilíbrio entre o bem e o mal e isto faz com que as virtudes tenham uma 

vantagem no desfecho das histórias. Como dito na abertura desta seção:  

[...] nos contos de fadas o mal é tão onipresente quanto a virtude. Em praticamente 

todo conto de fadas, o bem e o mal são corporificados sob a forma de algumas 

personagens e de suas ações, uma vez que o bem e o mal são onipresentes na vida e 

as propensões para ambos estão presentes em todo homem (sic). É uma dualidade 

que coloca o problema moral e requer a luta para resolvê-lo (BETTELHEIM, 2007, 

p. 16). 

                                                 
23 Tratamos do conceito de forma mais pontual na seção “Logos vs. mythos – imaginário, cultura e identidade”.  
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O teórico especializado em contos infantis afirma também que os personagens dos 

contos não são ambivalentes - não são bons e maus ao mesmo tempo - algo que julgamos não 

fazer parte da complexa natureza humana, visto que uma pessoa pode ser boa e má conforme 

a experiências vivenciadas no decorrer de sua vida. Contudo, ele também afirma que a 

polarização de caráter é necessária para a mente na infância e que esta relação entre os polos 

tem a intenção de fazer com que as crianças possam compreender as distinções entre o bom e 

o mau (BETTELHEIM, 2007, p. 17). Destacamos que polarização não significa exatamente 

uma dicotomia, principalmente se dentro das perspectivas relacionadas com a pós-

modernidade, incluindo a dos estudos do imaginário.  

Michel Maffesoli (2003b, p. 97-98) diz que é “inútil separar as partes”, pois a 

duplicidade faz parte do cotidiano da espécie humana. Citando Santo Agostinho, ele dialoga 

com a ideia agostiniana do inquietum est cor nostrum ou a inquietude permanente do ser 

humano e que está relacionada ao “estado de guerra permanente próprio desta perpétua tensão 

entre o que é todo e qualquer um e aquilo que ele gostaria ou sonharia ser”. Para Maffesoli, a 

vida social tem relações com este conflito estrutural: 

Conflito no interior de si mesmo, conflito contra si mesmo. Ponto de cruzamento 

da luta que, afinal de contas, nos une ao outro. Philia e neikos. Amizades e 

inimizades, intimamente ligadas, são forjadas num molde comum. É um estado 

natural da humanidade este bellum omnium contra omnes, esta guerra de todos 

contra todos. É vão negar a sua importância. Inúmeras são as análises que fazem a 

sua constatação. Raras são aquelas que, com lucidez, são capazes de fazer a sua 

genealogia e estabelecer as suas consequências (MAFFESOLI, 2003b, p. 98). 

Em toda a obra de Maffesoli, a influência do pensamento de Nietzsche está presente e, 

ao citar uma das possibilidades de análise lúcida sobre a natureza conflituosa do ser humano, 

ele recorre ao filósofo alemão. Nietzsche mostra em que medida tal tensão é indispensável à 

cultura, isto é, no seu sentido mais forte, à formação de si mesmo. O conflito permanente, no 

sentido de nascer e renascer, se trata de um processo lento de iniciação humana. Esta 

ambivalência, juntamente com a multiplicidade em si mesmo não se adequa a rigidez social, 

integra a “genealogia do espírito rebelde” que questiona a noção de individuo estático e nos 

afasta do “fantasma do uno” da tradição ocidental (MAFFESOLI, 2003b, p. 98-99) que 

guarda relações com a ideia do sujeito moderno, já citado neste trabalho na discussão sobre as 

construções das identidades. 

O estático sujeito moderno idealizado no Iluminismo, ironicamente, não admite a 

possibilidade da – inevitável – sombra. Sombra que é gerada por toda a luz num certo sentido, 
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mas que ao pensarmos a partir de uma lógica integrativa, são partes de um mesmo ser. 

Maffesoli liga a ideia de sombra com o daimon platônico, ou seja, o “demônio familiar” que 

possibilita o acesso aos humores humanos, ou seja, as emoções, instinto, sensações ou ainda a 

aquilo que nos afeta e que não é explicado através da racionalidade (MAFFESOLI, 2003b, p. 

100). A noção de daimon para os gregos e que faz parte não só das obras de Platão, em 

especial na “República”, mas também dos discursos de Sócrates, não se relaciona diretamente 

com a noção do demônio presente no senso comum e que faz parte da tradição cristã. O 

conceito de daimon ou demônio para a filosofia grega clássica é semelhante aos gênios da 

lâmpada, aos guias de almas, aos anjos da guarda, aos tricksters ou “pregadores de peças”, 

dentre outras entidades que transitam entre os mundos e que se comunicam com os seres 

humanos, propondo-lhes testes que envolvem desafios e também bênçãos. 

Voltando à ironia que envolve a construção identitária da modernidade, quando 

rejeitamos encarar conscientemente os conteúdos pertencentes à sombra, ela – obviamente, 

nos assombrará ou, como nos lembra Maffesoli, nos leva a um “extravasamento do não eu” ou 

do “duplo de mim mesmo” muito presente na cultura midiática, incluindo a televisão e o 

cinema. 

Ser extravasado por outra coisa que não o eu é, assim, perfeitamente atual. Aquilo 

que se chama “tele-realidade” [...] põe em cena a “perda” do indivíduo racional 

numa entidade que o ultrapassa. Espécie de familialismo exacerbado, em que as 

diversas facetas daquilo que se pode considerar como estranho ou estrangeiro em si 

se expressam livremente. A crueldade, os excessos afetivos já não estão 

acantonados e protegidos pela solidez do muro da vida privada, mas teatralizados, 

colocados no “prato comum” (MAFFESOLI, 2003b, p. 101). 

Mais do que o bem ou mal, esta exposição dos conteúdos sombrios traz à tona a 

complexidade da natureza humana também presente nas adaptações dos contos de fadas 

produzidos pelo cinema.  

Falando especificamente sobre os filmes live-action, ou seja, que contam com seres 

humanos nas interpretações, a primeira dessas adaptações foi uma produção britânica de 

1903. Na versão para o cinema mudo de Alice no país das maravilhas – baseado no livro de 

Lewis Caroll, editado pela primeira vez em 1865 – o embate entre a heroína e a malvada 

Rainha de Copas já era um dos destaques. O conto foi adaptado em diversas produções, dentre 

elas, duas pela Disney: a história clássica em 2010 e uma sequência com uma nova história, 

mas com os mesmos personagens originais, lançada em 2015. Segundo Maria Beatriz Furtado 

Rahde: 
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Se os mitos, as fábulas e os contos de fadas sempre estiverem presentes no 

imaginário, podemos dizer que, no mundo contemporâneo, essas histórias, várias 

vezes resgatadas pelo cinema, estão sendo cada vez mais revisitadas ou recontadas 

e, certamente, com novas adaptações em decorrência das novas possibilidades 

tecnológicas da comunicação cinematográfica (RAHDE, 2008, p. 101). 

Em muitas outras adaptações, os limites do universo infantil foram ultrapassados e a 

complexidade das narrativas dos contos primitivos retoma seu lugar no imaginário adulto, 

acompanhando as mudanças na cultura. O Bem e o Mal absolutos são questionados, mesmo 

que de forma sutil, em narrativas como a de O Mágico de Oz. Lançado em 1939, um ano após 

a estreia oficial de Branca de Neve e os sete anões, o filme conta as aventuras de Dorothy. Ela 

é uma menina órfã criada por seus tios numa pequena fazenda do Kansas, que se rebela contra 

uma injustiça cometida por uma vizinha rica, solteira e que exerce poder até mesmo sobre a 

polícia da cidade. Dorothy decide fugir de casa com seu cãozinho, o fiel e astuto Totó, mas 

acaba sendo levada para a Terra de Oz por um tufão. O mal está bem representado pela Bruxa 

Má do Oeste, porém, ela só decide perseguir Dorothy porque a menina matou (ainda que 

acidentalmente) sua irmã, a Bruxa Má do Leste. A heroína conta com a proteção de Glinda, a 

Bruxa Boa do Sul, mas que não é capaz de ajudar Dorothy a voltar para casa. Outro 

personagem que merece destaque no filme é o próprio Mágico de Oz, uma espécie de deus 

todo poderoso daquele mundo mágico e o único apto a resolver as questões de Dorothy e seus 

amigos. Contudo, o mágico na verdade é uma farsa, um ilusionista e mentiroso.  

Ainda que não seja pertinente alongarmo-nos na discussão sobre este filme, julgamos 

ser importante dá-lo como exemplo das representações de como o Bem e o Mal não podem 

ser considerados absolutos ou estáveis quando nos referimos aos contos: afinal, uma menina 

bondosa que se rebela; uma bruxa que é boa e se parece com uma fada; e um mágico 

considerado um deus por todos, mas que, na realidade, é um farsante parece dar um bom 

embasamento para essa argumentação.    

 

3.1. O processo cíclico das heroínas e das vilãs fílmicas  

Dentro do paradigma androcêntrico – ainda presente, mas aparentemente em 

processo de saturação24 – a construção do ser “mulher" está a serviço do pensamento que 

atende aos ideais patriarcais ou a suas tradições. Ela não é “alguém” (indivíduo), 

                                                 
24 No sentido maffesoliano. 
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simplesmente. Num processo moralizante, a menina nasce e vai se transformando em mulher, 

tendo como referência de si o “outro” (BEAUVOIR, 1970; MULVEY, 1975).  

Primeiramente é filha de alguém, passando a ser esposa de alguém e, antes ou depois, 

torna-se mãe de alguém. Sua identidade está atrelada a papéis destinados à concretização de 

padrões desejados e ainda hoje expressados nas escrituras contemporâneas regidas pela Lei 

do Pai (Maffesoli, 2010), ou seja, nas mídias que abordam temas como moda, a vida das 

celebridades, universo do fitness e, obviamente, o conteúdo do cinema comercial. Dialogando 

com Morin, temos que “no seio da cultura de massa, os temas “viris” (agressão, aventura, 

homicídio) são projetivos. Os temas “femininos” (amor, lar, conforto) são identificativos” 

(MORIN, 2002, p, 139). Quando a mulher não é a máquina econômica que gera vida, ou seja, 

a mãe que mesmo que impalpável é uma manifestação desejada – tal qual a figura de Maria 

dos céus já citada neste trabalho – a mulher sai do papel de produtora e torna-se reprodutora 

de medidas idealizadas pelo olhar masculino.  

No ano de 1975, a cineasta feminista Laura Mulvey escreveu o artigo “Prazer visual 

e cinema narrativo”, que se tornaria uma das principais referências para os estudos culturais 

relacionados à representação da mulher no cinema. Em resumo, Mulvey (2011, p. 121) diz 

que o “cinema narrativo tradicional”, regido pelos ditames patriarcais, visa propiciar a maior 

quantidade possível de prazeres aos homens. Recorrendo a conceitos da psicanálise freudiana, 

tais como a escopofilia (prazer de olhar para o outro como objeto erótico), o voyeurismo, o 

fetichismo e o complexo de castração, a autora denuncia e aponta algumas das formas pelas as 

quais a mulher é passivamente representada no cinema narrativo tradicional. A professora 

Elin Diamond, teórica dos estudos culturais de gênero, diz que Mulvey: 

[...] utilizando a psicanálise “como uma arma política”, defende que a convenção 

cinematográfica de Hollywood constrói uma visão específica do ponto de vista 

masculino alinhando ou associando o olhar masculino ao do herói ficcional e 

convidando-o, assim, quer a identificar-se narcisisticamente com o herói, quer a 

idealizar a mulher como um fetiche (DIAMOND, 2011, p. 35). 

No artigo25, Mulvey diz que estas representações também servem como referências 

para que as próprias mulheres, ao se identificarem com as características do que veem nas 

                                                 
25 Importante ressaltar que, em um debate relacionado aos 40 anos do artigo e promovido pela BFI (British Film 

Institute) na universidade de Cambridge em 2015, Mulvey levanta a questão de que o trabalho foi fundamentado 

durante a luta do movimento pelos direitos das mulheres no início da década de 1970. Ela declarou também que 

em sua perspectiva atual, o artigo serve como um documento sobre o contexto daquela época, mas ainda assim é 

valido, em certa medida, nos dias de hoje. Na ocasião, Mulvey disse que, para ela, a diversidade dos 

espectadores e a possibilidade da audiência interagir/relacionar-se com os filmes, através de outras interpretações 
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telas, tenham a perspectiva do “olhar masculino” sobre si mesmas e também sobre as outras 

mulheres. Muitas das personagens das adaptações fílmicas dos contos de fadas – 

especialmente as anteriores ao auge da revolução feminista dos 1960 – obedecem a esta 

lógica. Como já dito, em sua essência os contos apresentam conteúdos arquetípicos 

riquíssimos; contudo, ao serem absorvidos pela cultura midiática norteada por uma dada 

ideologia e sujeita a um determinado contexto sócio-histórico, os contos podem ser 

deturpados e, neste processo, difundir estereótipos que servem a moralidade dessa ideologia e 

desse contexto sócio-histórico. Exemplos desta possibilidade são as princesas e vilãs 

apresentadas nas três primeiras adaptações dos contos clássicos pela Disney – Branca de Neve 

e os sete anões (1937), Cinderela (1950) e a Bela Adormecida (1959). Nestes três filmes, as 

personagens parecem ser bem definidas e suas identidades são fixas, ou seja, pertencem aos 

ditames modernos. 

No entanto, a subversão e o deslocamento de conteúdos e significações – sejam eles de 

ordem imagética/simbólica, psicológica (inconsciente), identitária (subjetiva e coletiva) e 

ideológica (racional) – fazem parte de um processo típico da pós-modernidade. Tais 

conteúdos e significações interagem entre si e também integram o imaginário na pós-

modernidade. As características das personagens que são consideradas boas ou ruins, heroínas 

ou vilãs, foram se transformando no decorrer dos quase oitenta anos desde a primeira 

animação comercializada, Branca de Neve e os sete anões, até o ano de 2014, ocasião do 

lançamento da animação Frozen- Uma aventura congelante26. É o que procuraremos analisar 

no próximo capítulo. 

  

                                                                                                                                                         
das narrativas e da tecnologia, lhe deu outra visão sobre o papel do cinema na contemporaneidade. Disponível 

em:< https://www.youtube.com/watch?v=IWAJdj3cPvA> 

26 Em 2014 também é lançado Malévola e – apesar de se tratar de um filme live-action – seguirá a mesma 

tendência da desconstrução de alguns paradigmas. No entanto, em 2015, a Disney lançou uma nova adaptação – 

também em live-action – do conto de Cinderela. Mesmo com algumas pequenas alterações na narrativa, uma 

moralidade mais tradicional que atende aos desejos de uma parcela do público parece ser resgatada, tal como, a 

importância do romance entre o príncipe e a protagonista. 
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CAPÍTULO III – OS CONTOS CONTADOS PELA DISNEY – 

UMA GENEALOGIA DE UM IMAGINÁRIO FEMININO 

 

1. Disney Company: indústria e imaginário 

 

Apesar de todo o aparente endurecimento racionalista fortemente propagado no século 

XX e herdado da modernidade, as cores vibrantes do imaginário contido nas histórias 

fantásticas encontram na pós-modernidade a tela perfeita para a propagação de seu 

encantamento. A partir das primeiras décadas dos anos de 1900, as histórias e aventuras dos 

personagens encantados (e encantadores) são compartilhadas também, ou ainda, 

principalmente, através das telas dos cinemas. Se Perrault, os Grimm e Andersen foram os 

principais nomes na difusão dos contos maravilhosos através da literatura no período que vai 

do século XVII até final do século XIX, o estadunidense Walt Disney foi o grande pioneiro de 

uma nova forma de transmitir as narrativas: os desenhos de animação. 

Fundada em 1923, a Walt Disney Company é a principal referência quando se trata de 

filmes de animação, além de ter se tornado o maior conglomerado no ramo de entretenimento 

do mundo. Das produções fílmicas, passando pelos parques temáticos e a gigantesca 

quantidade de produtos comercializados relacionados às suas criações – incluindo a série 

Disney Princess lançada no início dos anos 2000 e responsável por um dos maiores 

faturamentos da empresa27, o mundo encantado produzido pela Disney faz parte do 

imaginário de crianças e adultos por gerações. Especificamente sobre as adaptações fílmicas, 

as princesas da Disney salvaram a empresa de dificuldades financeiras em mais de uma 

ocasião. Podemos citar a animação de Cinderela, lançada em 1950, uma das maiores 

bilheterias daquele ano28. 

                                                 
27 Segundo a Forbes Brasil, a arrecadação gerada pelas princesas foi de US$1 bilhão em 2011, mas após o 

lançamento de Frozen, poderia chegar ao dobro desse número em 2013.  Disponível em: 

<http://www.forbes.com.br/fotos/2015/10/de-gata-borralheira-a-cinderela-princesas-que-movimentam-milhoes/ 

> . Acesso em 13 jan.2016 
28 Fonte: Disney’s Cinderella opens. Disponível em: <http://www.history.com/this-day-in-history/disneys-

cinderella-opens>. Acesso em 13 jan.2016 

http://www.forbes.com.br/fotos/2015/10/de-gata-borralheira-a-cinderela-princesas-que-movimentam-milhoes/
http://www.history.com/this-day-in-history/disneys-cinderella-opens
http://www.history.com/this-day-in-history/disneys-cinderella-opens
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Para ilustrar a influência das princesas no cotidiano, segundo a revista Forbes Brasil, a 

personagem Elsa de Frozen – Uma aventura congelante inspirou mais de mil mães 

estadunidenses a registrarem suas filhas com seu nome. Além disto, Elsa foi classificada pela 

revista Time em 2014 como a personagem fictícia mais influente naquele ano e o filme rendeu 

aos estúdios da Disney mais de US$1 bilhão. É evidente a criação e propagação de 

estereótipos observados, absorvidos e analisados tanto pelo senso comum como também sob o 

olhar de diversas áreas de conhecimento. Contudo, gostaríamos de ir numa direção que nos 

indique a presença e o avanço (ou proeminência) da dimensão trágica (ou selvagem) do 

imaginário, ou seja, uma camada que é indomável e não domesticável presente nesses 

mesmos produtos midiáticos.  

Não queremos ignorar os contextos sócio-históricos em que as animações foram 

produzidas; da mesma forma, não desprezamos a força das ideologias presentes nos discursos 

moralizantes difundidos nas narrativas através das adaptações. Menos ainda, pretendemos 

minimizar a influência das representações de uma mulher idealizada pelo olhar androcêntrico 

e patriarcal na cultura e sua presença no imaginário. Entretanto, como já foi exposto no 

capítulo I desta dissertação, para Maffesoli (2001, p. 75), “o imaginário não se reduz à 

cultura” e possui certos graus de emancipação.  Além disto, para Juremir Machado da Silva 

(2003, p.98-100), o imaginário é uma construção anárquica e suas tecnologias possibilitam 

uma interatividade e uma participação que subverte a noção de uma indústria cultural 

absoluta.  

O conceito de tecnologias do imaginário pretende ao mesmo tempo, superar o 

reducionismo da noção de indústria cultural e englobá-la, permanecendo parte dela, 

mas enfatizando a margem, o ruído, em relação à manipulação, assim como a 

“adesão” em oposição à imposição. Somos o que a técnica faz de nós e também o 

que fazemos dela. Somos objetos e sujeitos numa relação dialógica de 

sujeição/emancipação. Também manipulamos os nossos manipuladores. Os dados 

nunca estão lançados (SILVA, 2003, p. 99). 

Ao refletirmos sobre as princesas e as vilãs das animações da Disney, observamos que, 

além dos visíveis formas simbólicas ligadas ao feminino domesticado e aos estereótipos de 

mulheres consideradas boas ou más, também enxergamos dentro de suas mesmas narrativas, 

os indícios da presença de uma mulher além do bem e do mal. Obviamente, a análise 

profunda de cada uma das narrativas não é nosso propósito: limitemo-nos, pois, a traçar uma 

espécie de espiral do tempo – posto que uma percepção não-linear – por onde o espírito de um 

feminino selvagem parece transcender através de cada uma das adaptações dos contos pela 

Disney nestes quase 80 anos desde a primeira produção. Outra questão importante que deve 



82 

 

ser reforçada é que as narrativas também se transformam, visto que as animações clássicas – 

produzidas na primeira metade do século XX – vêm sendo consumidas por gerações, 

incluindo a da era da interatividade. A Branca de Neve da década de 1930 ainda é a princesa 

docilizada e romântica (Figura 9), mas também se torna uma garota tatuada e visual rebelde 

no século XXI (Figura 10) através da intervenção de artistas reconhecidos ou anônimos. Mais 

que uma simples subversão, nos parece que estas interações também nos revelam ampliações 

dos significados.  

Figura 09 – Branca de Neve 

 
Fonte: http://migre.me/sRRxw 

 

Figura 10 – Branca de Neve tatuada 

 
Fonte: http://migre.me/sRRwq 

As narrativas produzidas pela Disney a partir do início do século XXI – 

acompanhando as transformações da pós-modernidade – vêm explicitando de forma 

progressiva estas modificações e seguem uma direção de equalização com os desejos de um 
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público cada vez mais diversificado garantindo, desta forma, a presença e proeminência dessa 

produtora na indústria cultural. Apesar de outras produtoras investirem também no segmento 

de animações, tais como a Dreamworks e a 20th Century Fox, a Disney ainda é a mais forte 

referência na indústria fílmica quando falamos em adaptações contos de fadas. Voltando 

brevemente aos produtos relacionados à franquia Disney Princess, vemos que, apesar das 

mudanças apresentadas nas narrativas no decorrer dos anos, mesmo as personagens mais 

rebeldes sofrem transformações para que adequem ao modelo clássico de princesa da Disney. 

Um exemplo disto é a transformação sofrida por Merida, a princesa celta de Valente (2012). 

As feições, o corpo e os cabelos foram mudados para que a personagem se tornasse “mais 

feminina e delicada” (Figura 11). 

Na ocasião, a roteirista e codiretora, Brenda Chapman, declarou sua indignação29, 

considerando a transformação uma irresponsabilidade e uma atrocidade sexista; Merida, 

afinal, fora criada como uma alternativa para que as meninas pudessem ter um modelo mais 

forte, mais real e com substância, quebrando o paradigma da princesa com um rosto bonito 

sonhando com amor romântico. Além disto, uma petição de fãs direcionada à diretoria da 

Disney colheu mais de 260 mil assinaturas rejeitando as mudanças30.  

Após o protesto, a Disney voltou atrás e Merida voltou ao visual original, como mostra 

a imagem de abertura do site oficial da Disney Princesas – versão em português da franquia 

(Figura 12). Este episódio demonstra as nuances da relação da indústria cultural junto ao 

público na contemporaneidade. 

Figura 11 – As 11 princesas da Disney e Merida modificada 

 
Fonte: http://migre.me/sTFCZ 

 

                                                 
29 Disponível em: < http://www.theguardian.com/film/2013/may/13/brave-director-criticises-sexualised-merida-

redesign>. Acesso em 15 jan.2016 
30 Disponível em: <https://www.change.org/p/disney-say-no-to-the-merida-makeover-keep-our-hero-brave> . 

Acesso em 15 jan.2016. 
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Figura 12 – Ilustração atual no site oficial da franquia Disney Princesas (2015) 

 
Fonte: http://migre.me/sTFNR 

 

2. Historicidade do Feminino nos contos contados pela Disney31 

Coerentes com a proposta deste trabalho, buscamos encontrar as nuances intrínsecas 

relacionadas à complexidade existente para além das ilusórias dicotomias que se tornam cada 

vez mais aparentes na pós-modernidade, inclusive nas animações da Disney. Assim, nossa 

exposição não pretende fechar-se na busca de uma precisão - isto seria um ato falho, visto que 

nosso foco é também o empenho para encontrar outras possibilidades de interpretação e 

reinterpretação dos temas apresentados.  

Para dialogar com nosso questionamento, recorremos ao filósofo Gilles Lipovetsky em 

sua obra “A terceira mulher”. Em resumo, a teoria de Lipovetsky, lançada em 1997, gira em 

torno de uma análise sobre a figura da mulher no decorrer da história ocidental e em suas 

relações com a cultura. A “primeira mulher” é desprezada, inferior, infernal, ligada à figura de 

Eva, ou seja, inerente ao mal.  

Quando os homens se exprimem sobre as mulheres, é no mais das vezes para 

estigmatizar seus vícios: de Aristófanes a Sêneca, de Plutarco aos pregadores 

cristãos, domina a tradição de diatribes e de sátiras contra a mulher, apresentada 

como ser enganador e licencioso, inconstante e ignorante, invejoso e perigoso. 

Mulher, mal necessário confinado nas atividades sem brilho, ser inferior 

sistematicamente desvalorizado ou desprezado pelos homens: isso desenha o 

modelo da “primeira mulher” (LIPOVETSKY, 2000, p. 234). 

                                                 
31 A temática da historicidade e tipologia das personagens femininas – especificamente, as princesas – da Disney 

tem sido objeto de estudos acadêmicos na área da comunicação desde a década de 1990, tendo sido intensificada 

nos últimos anos. Destacamos os trabalhos de Paola B. Mena Barreto Gomes “Princesas: Estereótipos na 

construção de identidades” (2000); Christine M. Yazaguire, “A Whole New World? The Evolution of Disney 

animated heroines from Snow White do Mulan” (2006); Bridget Whelan, “Power to the Princess: Disney and the 

Creation of the Century Princess Narrative” (2012); Fernanda C. Breder, “Feminismo e Príncipes encantados: a 

representação feminina nos filmes de princesa da Disney” (2013); Maegan M. Davis, “From Snow to Ice: A 

Study of the Progression od Disney Princesses from 1937 to 2014” (2014); dentre outros. 
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Esta ideia sobre a mulher é propagada até meados do século XII, quando surge o 

código do amor cortês e o culto da Dama Amada, considerada perfeita. Esta “segunda 

mulher” é idealizada, alçada aos céus e a um altar, portanto, inatingível. Ela é a expressão do 

bem e do sonho masculino (LIPOVETSKY, 2000, p. 235-236).  

Força civilizadora dos costumes, senhora dos sonhos masculinos, “belo sexo”, 

educadora dos filhos, “fada do lar”, ao contrário do que ocorria no passado, os 

poderes específicos do feminino são venerados, colocados num pedestal. Depois do 

poder maldito do feminino, edificou-se o modelo da segunda mulher, a mulher 

enaltecida, idolatrada, na qual as feministas reconhecerão uma última forma de 

dominação masculina (LIPOVETSKY, 2000, p. 236). 

Ambas estão relacionadas às construções binárias masculinas e neste sentido são 

mulheres-objeto em dissonância: prostituta ou santa, demônio ou anjo, inferno ou céu, má ou 

boa, bruxa ou fada, vilã ou princesa.  Seja como o ser desprezível ou como a dama perfeita, o 

protagonismo é, em ambos os casos, do homem.  

No entanto, Lipovetsky diz que a partir da segunda-metade do século XX, 

especificamente nas democracias ocidentais, a mulher torna-se sujeita de si mesma e, com 

isso, deixa de ser o segundo-sexo (Lipovetsky, 2000, p. 237). Esta mudança também é 

percebida nas adaptações dos contos pela Disney e mais: a análise mostra que, conforme as 

princesas vão se tornando mais independentes, elas vão deixando de priorizar o romance; 

consequentemente, o papel dos príncipes nas narrativas também muda. Dentro desta nova 

perspectiva, do protagonismo relacionado ao herói, estes passam a ser, em alguns casos, eles 

próprios salvos pelas princesas. Percebe-se também o aparecimento de homens que atuam de 

forma interdependente com as princesas e, mesmo que ao final se tornem parceiros 

românticos, estes personagens são aliados das protagonistas, tal qual o personagem Kristoff 

em Frozen. Ademais, a partir da década de 1990 os personagens masculinos serão maioria 

entre os antagonistas: das oito produções lançadas desde então, temos sete homens na posição 

de “vilão” – incluindo um príncipe – e apenas uma mulher.  

A seguir, nossa exposição será dividida em seções nas quais buscaremos estabelecer 

uma teia que conecte e mostre as relações entre os três modelos sistematizados por 

Lipovetsky. Aliaremos às reflexões, traços arquetípicos de divindades femininas e elementos 

provenientes dos estudos do imaginário. 
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2.1. A “primeira mulher” e a Rainha-bruxa demonizada: As vilãs clássicas da Disney 

A “primeira mulher” é construída a partir dos dogmas judaico-cristãos, relacionada ao 

pecado e à figura de Eva, bem como está ligada à visão greco-romana clássica sobre a 

diferenciação hierárquica social entre os sexos masculino e feminino.  Ao mesmo tempo em 

que é depreciada e demonizada, a “primeira mulher” possui poderes que são temidos, mas que 

não ameaçam a hegemonia do homem nos cargos que resultam em renome ou glória. Para 

Lipovetsky, ainda que a mulher não esteja totalmente numa posição de sujeição, “o princípio 

da autoridade e da superioridade masculina nunca é posto em questão”. A natureza da 

potência da mulher é maléfica e misteriosa: “Elemento obscuro e diabólico, ser que se serve 

de encantos e astúcias, a mulher é associada às potências do mal e dos caos, aos atos de magia 

e de feitiçaria, às forças que agridem a ordem social” (LIPOVETSKY, 2000, p.233). Esta 

demonização e sujeição da mulher também se refletem nos mitos gregos. Podemos citar, 

dentre os muitos exemplos, duas divindades que possuem ligação com a construção das vilãs 

clássicas32: Hera e Afrodite.   

Hera, oriunda de um sistema matrilinear, é a Grande Mãe primitiva da região grega do 

monte Olimpo. Protetora das mulheres, dos partos e do hierosgamos (casamento sagrado), ela 

reinava tanto no céu quanto na terra. Após as invasões culturais da Idade do Bronze 

(BARING; CASHFORD, 1993, p.311), Hera é tomada a força e obrigada a se casar com 

Zeus, divindade estrangeira e patriarcal. Zeus torna-se chefe supremo entre os olímpicos, 

reinando de forma onipotente sobre as divindades e também sobre os humanos. Dentro da 

perspectiva clássica grega, esta estrutura representa a estrutura familiar patriarcal, presente 

ainda nos segmentos mais conservadores da cultura contemporânea.  

Zeus é o pai e o chefe; apesar de Hera e ele viverem em constante e indecoroso 

conflito, não resta dúvida quanto à sua derradeira supremacia. Hera sentia ciúme, 

Zeus vive exasperado, mas nem por isso era menos dominante no final. [...] No 

Olimpo, Hera parece ser apenas uma esposa ciumenta e briguenta. Na realidade, 

porém, ela reflete a turbulenta princesa nativa coagida, mas nunca realmente 

subjugada, por um conquistador estrangeiro (HARRISON apud WOOLGER, 1997, 

p. 144). 

                                                 
32 Apesar de nossa proposta relacionar o “clássico” a um significado mais genérico do termo, Maffesoli associa o 

conceito com o que é fálico e relacionado ao regime diurno do imaginário. Esta visão também nos parece 

bastante adequada e agregada ao sentido de nossa reflexão. 
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A forma com a qual Hera é retratada pelos autores tradicionais33, ou seja, por aqueles 

que fazem parte do contexto patriarcalista, parece ignorar sua origem pré-olímpica e, talvez 

pela normatização dos abusos contra a mulher, minimiza que seu casamento foi, na verdade, 

uma coação. Nestas adaptações, mesmo sem negar o poder e beleza de Hera, esta antiga deusa 

soberana torna-se principalmente uma versão sombria do feminino: ciumenta, amarga e 

invejosa.  

Essa Rainha sombria nos parece ser um dos grandes arquétipos relacionados ao 

aspecto da “primeira mulher” e também a inspiração para as vilãs clássicas da Disney, 

principalmente as três antagonistas das produções da primeira metade do século XX: a Rainha 

Má (1937); Lady Tremaine, mais conhecida como a “Madrasta Malvada” (1950) e Malévola 

(1959). Elas são as responsáveis por todos os desafios impostos às protagonistas nas 

narrativas.  Não há de ser acaso que todas elas carreguem em seus nomes o “mal”. 

Walt Disney buscou inspiração nas estrelas trágicas dos filmes das primeiras décadas 

do cinema a inspiração para suas vilãs (Figuras 13 e 14).  As três vilãs possuem outra 

característica que parece ameaçar o olhar e a alma masculinos: as três são mulheres 

poderosas. 

Figura 13 – Rainha Má (1937) 

 
Fonte: http://migre.me/sRRtC 

 

 

                                                 
33 Especificamente, os influenciados por Homero (sec. VIII a.C.), autor dos poemas épicos “Ilíada” e “Odisseia”, 

dentre outros e referências essenciais nos estudos da mitologia clássica grega. 
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Figura 14 – Helen Gahagan Douglas no filme She (1935) 

 
Fonte: http://migre.me/sRRhm 

 Rainhas, altivas, independentes, estrategistas, donas de si; elas são solteiras, viúvas ou, 

quando casadas, o marido desaparece, torna-se impotente ou ainda revela-se incapaz de detê-

las. Elas são capazes de sentir e demonstrar afetos imorais, como a inveja, a vaidade, o ciúme, 

o rancor, a vingança e, acima de tudo, reagem ao serem desafiadas.  

Já Afrodite é mais conhecida como a deusa grega do Amor e da Beleza; contudo, quando 

observamos o mito e o arquétipo de maneira mais profunda, verificamos que ela está 

diretamente relacionada com as acima citadas características, digamos, negativas para uma 

Deusa do Amor. Em Eros e Psique, Afrodite torna-se a terrível algoz da mortal Psique e é a 

responsável pelos desafios enfrentados pela heroína. Na narrativa, Psique é tão bela que é 

comparada à deusa considerada, até então, a mais bela dentre todas as mortais ou imortais. 

Em outra passagem da narrativa, Psique cai em sono eterno após tentar cumprir uma das 

tarefas importas pela deusa. Obviamente, nos remete diretamente à Rainha Má e à Malévola. 

Como se nota, mesmo a “Deusa do Amor” também tem seu lado “vilã”. 

 Além das características que citamos, duas das vilãs clássicas são capazes de mudar 

sua aparência para conquistar seus objetivos – também são, afinal, possuidoras de outra forma 

de poder temido: a magia. A Rainha Má abandona sua tão preciosa beleza para se tornar uma 

velha bruxa que oferta a famosa maçã, neste caso, envenenada, à Branca de Neve. Malévola 

assume a forma de um enorme dragão. Chamamos a atenção para as relações entre estas vilãs 

e Eva, a “primeira mulher” de Lipovetsky, mas ainda mais por remeterem suas representações 
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simbólicas a Lilith34, por vezes representada como a serpente que oferta o fruto proibido ou, 

ainda, como a contraparte empoderada, questionadora e sombria de Eva.  

Assim como a Hera patriarcal, as vilãs clássicas são retratadas como más por natureza 

e seus passados não são explicados - seja nas versões moralizadas dos contos, seja nas 

adaptações da Disney. Ou poderíamos dizer que, mais do que inexplorados, seus passados 

foram omitidos – ou mesmo deturpados? Quais seriam as motivações para que fossem tão 

más? Por que, assim como Hera perseguia as amantes de Zeus, as vilãs clássicas perseguem as 

princesas e alimentam a rivalidade entre as mulheres?  As respostas são muitas, mas 

mesmo que brevemente, o que buscamos até aqui foi identificar que a mulher detentora de 

poder – seja seu nome Lilith, Hera ou Rainha Má – foi relacionada com o mal absoluto em 

narrativas construídas sob a perspectiva androcentrada, seja nas mitologias regidas por um 

deus masculino ou na indústria cultural comandada pelos homens. A questão aqui é o poder. 

Se o poder estiver sob os domínios dos homens, ele é benéfico. Se pertencer às mulheres, o 

poder torna-se perigoso e temível. Supostamente, esta é a verdade que foi propagada pelo 

patriarcalismo. Mas mais que isto: a mensagem impressa nestas narrativas é que mulheres 

poderosas são más e, portanto, devem ser temidas pelas mulheres que estão onde devem estar 

– as doces, desejadas e passivas princesas. 

 

2.2. A “segunda mulher” e a donzela idealizada: As princesas clássicas e sonhadoras da 

Disney 

A “segunda mulher” é aquela que é pura, benevolente, virtuosamente passiva. Ela é o 

fruto das idealizações masculinas relacionadas ao amor cortês medieval – que nos dará o amor 

romântico – e seus predicados vão se deslocando através dos contextos históricos, chegando 

até mesmo às comédias românticas da década de 1950. Se para Lipovetsky a “primeira 

mulher” é demonizada e culpada pelas mazelas masculinas, a “segunda mulher” é a “musa 

inspiradora” dos homens. Apesar deste enaltecimento, a mulher não é um ser autônomo. 

Assim como a “primeira mulher” foi subjugada por ser impura e objeto de ódio, a “segunda 

mulher” “é gratificada com o poder de elevar o homem” (LIPOVETSKY, 2000, p. 235) – mas 

não se livra da sombra ou do desprezo atribuído à “primeira mulher”: ela eleva o homem, mas 

não é capaz de elevar a si mesma.  Ela é objeto de culto, mas ainda assim é um objeto. É a 

                                                 
34 Falaremos mais sobre Lilith no capítulo III desta dissertação. 
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dama celeste, casta, ou ainda, como iremos demonstrar brevemente, o modelo para a clássica 

princesa da Disney. A dama idealizada torna-se a princesa sonhadora. Se as vilãs são imorais 

e objetivas, as princesas são passivas e moralizadas. O bem e o mal se tornam bem distintos 

nesta perspectiva, obviamente. As três primeiras adaptações dos contos produzidas pela 

Disney são adequadas aos ditames morais da primeira metade do século XX e suas narrativas 

são construídas sobre duas bases: o amor romântico e a já citada luta entre o Bem e o Mal. As 

protagonistas de Branca de Neve e os sete anões (1937), Cinderela (1950) e A Bela 

Adormecida (1959) são boas-meninas, sofredoras, doces, de beleza natural incomparável, 

compassivas, com vozes angelicais (e infantis) e sonham com o príncipe encantado e 

idealizado, visto que o desejam mesmo sem nunca terem visto um homem.  

As primeiras princesas seguem também a estética da idealizada “segunda mulher” de 

Lipovetsky; exemplo disto é que Walt Disney recrutou atrizes muito jovens como modelos 

live-action para inspirarem a construção das personagens (Figuras 15 e 16) que manifestam o 

estereótipo ligado à donzela perfeita e à infantilização das mulheres.  

Figura 15 –  Marjorie Belcher modelo live-action de Branca de Neve 

 
Fonte: http://migre.me/sSxop 
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Figura 16 –  Helene Stanley modelo live-action de Cinderela 

 
Fonte: http://migre.me/sSxz9 

 Porém, apesar de idealizadas e cultuadas, as princesas carregam características da 

“primeira mulher”, no sentido de que também estão aprisionadas e restritas ao mundo 

doméstico. A domesticação é representada como algo positivo para as mulheres e isto fica 

claro nas histórias das princesas clássicas. Simone de Beauvoir (1970, p. 196) cita um trecho 

de uma obra de Virginia Woolf que simboliza a privação causada pela domesticação que 

compromete a liberdade além dos muros dos castelos e casas, bem como o acesso aos ciclos 

da natureza ou o mundo exterior: 

Não distingo mais o inverno do verão pelo aspecto da relva ou das urzes na 

charneca, mas sim pela umidade ou a geada que se formam nos vidros. Eu que 

outrora caminhava pelos bosques de faias, admirando o tom azul da pena do gaio 

ao cair, eu que encontrava em meu caminho o vagabundo e o pastor... vou de 

quarto em quarto de espanador na mão (WOOLF apud BEAUVOIR, 1970, p. 196).  

Branca de Neve, mesmo depois de fugir da Rainha Má e ao se exilar na casa dos sete 

anões, oferece seus serviços de dedicada dona-de-casa em troca do refúgio, empenhando-se 

em deixar tudo perfeitamente arrumado e não questionando sua realidade. Ela é extremamente 

ingênua e foi enganada pela madrasta facilmente, mesmo tendo sido alertada pelos anões.  

Cinderela repete este modelo; porém, já demonstra sua infelicidade e traços de 

independência, pois busca criar uma possibilidade de escapar da realidade de “escrava” a 

serviço de sua madrasta. No entanto, mesmo que seu desejo não seja encontrar um príncipe, a 

via de liberdade ainda é o casamento com um homem que mal conhece. A postura de 

Cinderela tem relações com o contexto em que a animação foi produzida. Por conta da II 
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Guerra Mundial (1939-1945), muitas mulheres haviam saído da esfera doméstica e adentrado 

no mercado de trabalho. Porém, ao final do conflito, a maioria delas retorna ao ambiente 

doméstico. O natural papel de provedor retornaria às mãos dos homens e, assim, o destino de 

muitas mulheres estaria novamente sob o domínio masculino.  

Aurora, a Bela Adormecida, é ainda bebê escondida pelas pequenas fadas boas no 

meio da floresta. Isto não impede que, já crescida, sonhe com o príncipe: é sintomático que 

ela o tenha visto somente num sonho – ou seja, enquanto estava adormecida – mesmo sem 

jamais ter visto um homem antes. Sua vida se resume a colher flores, cantar e, após a 

maldição se realizar, dormir até que o príncipe encantado a salvasse. Parece-nos uma 

poderosa analogia que, após o despertar social das mulheres durante o conflito mundial, elas 

agora fossem convidadas a retornar a um estado letárgico e restrito ao universo privado - 

como retratado pela princesa em questão. A Bela Adormecida faz parte do sonho americano.  

A passividade é mostrada como algo positivo, inclusive quando se trata do romance. 

Todas as princesas clássicas cantam e os temas de suas canções falam da importância do 

amor, do ato de sonhar e da necessidade de manter a fé de que serão salvas. Isto reforça a 

natureza romântica relacionada à “segunda mulher”.  

 Ao descrevermos as princesas clássicas, percebemos os elementos machistas e um 

retrato fiel da mulher idealizada até a primeira metade do século XX. Sonhadora, passiva e 

romântica. Mas será só isto? Que papéis teriam desempenhado estas princesas clássicas da 

Disney no suposto processo de superação da dicotomia que nos levaria a uma mulher para 

além do Bem vs. Mal? Para Estés (2000, p. 30), “em cada fragmento de história está a 

estrutura do todo” e é nisto que iremos focar para que ampliemos os significados presentes e, 

assim, tentar achar algumas possibilidades de que a Mulher Selvagem nunca deixou de estar 

presente – sem que, com isso, minimizemos o peso das idealizações machistas sobre as 

personagens. 

 

 2.3.  No fundo da floresta selvagem: a força anárquica do imaginário e os traços da 

dualidade entre a primeira e a segunda mulher 

No intuito de buscar uma subversão de alguns valores, optamos por recorrer aos 

estudos do imaginário para tentar encontrar conteúdos além do aparente racional e que 
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possam inspirar algumas de nossas (re)interpretações. Além disto, o imaginário dá a liberdade 

para que a pesquisadora seja convertida em narradora – não para criar, mas para tornar-se uma 

“(d)escritora”  (SILVA, 2012, p. 94). 

O imaginário descreve o que não morre, mas se transforma; desconstrói o que se 

vive para forjar novas vivências. Imaginar significa não estar em lugar algum, mas 

nalgum lugar possível, provável, surreal. [...] Des-cre-ver é um exercício de 

(des)construção que implica cre(r) no que se observa e ver o que se crê real. Há que 

se ver no imaterial e desmaterializar as instituições. Para o narrador do vivido, tudo 

o que é fluido se consolida na tela. O pesquisador questiona: de que matéria são 

feitos os imaginários? (SILVA, 2010, p. 94). 

 Se a racionalidade é passiva de controle e excludente, servindo a uma moral dualista 

do logos, temos que o imaginário (e o inconsciente) é anárquico, amoral e inclusivo – sua 

natureza gregária inclui até mesmo a dimensão racional. Ao olharmos para as três narrativas 

clássicas da Disney a partir de um prisma que inclua a linguagem mítica (ou do mythos), 

poderemos enxergar conteúdos simbólicos relacionados ao Grande Feminino selvagem.  

 Retomando as estruturas antropológicas do imaginário elaboradas por Gilbert Durand 

e abordadas no primeiro capítulo, ao agregarmos a “estrutura mística” numa análise, podemos 

incluir o intuitivo e o feminino, indo além da “estrutura heroica” – racional e maniqueísta. 

Consoante com a nossa intenção, poderemos apontar para a direção da “estrutura sintética” do 

imaginário que se caracteriza por uma lógica que inclui o heroico e o místico. Quanto a isso, 

destacaremos alguns traços das narrativas citadas que revelam relações com a magia, um 

território da “primeira mulher” de Lipovetsky e que aparentemente seria exclusivo das 

imorais vilãs.  

 No entanto, quando a heroína acessa os conteúdos mágicos, ela se alia ao poder de 

intuição, campo que, como já abordamos, pertence aos domínios amorais do arquétipo da 

Mulher Selvagem. Para Clarissa Pinkola Estés: 

Os contos de fada, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que 

aguça nosso olhar para que possamos escolher o caminho deixado pela natureza 

selvagem. As instruções encontradas nas histórias nos confirmam que o caminho 

não terminou, mas que ele ainda conduz as mulheres mais longe, e ainda mais 

longe, na direção do seu próprio conhecimento. As trilhas que todas estamos 

seguindo são aquelas do arquétipo da Mulher Selvagem, o Self instintivo inato 

(ESTÉS, 1999, p. 19). 

 Branca de Neve conversa e canta com pássaros, se refugia na floresta e interage com 

os animais selvagens, antes de encontrar a casa dos sete anões, que se tornam responsáveis 
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por sua proteção. São eles que empurram a velha bruxa, jogando-a de um precipício, 

ocasionando seu desaparecimento. Ao príncipe, resta o beijo que desperta a princesa35.  

 Em Cinderela, a floresta encantada não é parte da história, visto que a narrativa se 

passa basicamente na casa onde a jovem vive – juntamente com sua madrasta e suas duas 

meias-irmãs – e no castelo do príncipe. Porém, Cinderela desenvolve uma relação de afeto 

com os ratinhos que moram no sótão – ela os veste e os alimenta – sendo esta amizade entre 

seres humanos e animais não-humanos uma inovação inserida ao conto pela Disney. 

 Cinderela conta também com a ajuda e os conselhos da fada-madrinha que aparece 

num jardim – ou seja, além dos domínios civilizados – e tem a aparência de uma avó, uma 

representação arquetípica da sábia anciã e que também gostaríamos de relacionar com a 

“primeira mulher”. A fada-madrinha, ao transformar os ratos em cavalos, o cão num lacaio e 

o cavalo em cocheiro, manifesta a sua face de Mãe Selvagem, visto que possui os dons de 

manipular a natureza. No entanto, a magia da fada é efêmera ao invadir o mundo civilizado do 

príncipe: quando a magia acaba, Cinderela retorna aos domínios da madrasta e, novamente, é 

ajudada pelas forças selvagens – são os ratinhos que roubam a chave e a libertam. Cinderela 

representa a mais ativa das três princesas clássicas; o seu príncipe encantado – ele não possui 

um nome no filme – parece ser o mais passivo. Seu pai, o rei, é quem decide que é hora de 

encontrar uma noiva para ele e a missão de encontrar Cinderela é delegada ao grão-duque. O 

príncipe simplesmente a aguarda no castelo.  

 Já em A Bela Adormecida, a mística está presente, mas parece domesticada ou em 

estado letárgico. A princesa é entregue às três pequenas fadas boas para que seja criada no 

meio da floresta e, assim, protegida de seu destino determinado por Malévola. Lá, ela também 

tem como companhia vários animais selvagens que são seus confidentes e a apoiam.  Tudo 

parece girar em torno de encontrar um príncipe. Quanto ao príncipe Philip, é necessário dizer 

que ele é libertado da prisão de Malévola pelas fadas e só consegue derrotar a vilã – que 

assume a forma de um dragão – com a Espada da Verdade e o escudo da Virtude, armas 

concedidas e encantadas pelas três fadas boas.  Isto significa que ele precisou da ajuda da 

magia – e do feminino – para vencer o mal. Das três princesas clássicas, Aurora revela-se a 

mais passiva e sonhadora, ao passo que Philip, personagem que voltaremos a abordar no 

capítulo III deste trabalho, é o mais ativo dentre os príncipes.  

                                                 
35 Na versão dos irmãos Grimm, o que a desperta é um solavanco que provoca a queda do caixão e que a faz 

desengasgar.  
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 As forças aliadas e de natureza não-humana são fundamentais para a salvação das 

princesas. Apesar do sonho e desejo das princesas estarem ligados à chegada de um príncipe 

que as salve, somente Philip (de A Bela Adormecida) enfrenta a antagonista diretamente e, 

mesmo assim, necessita das forças mágicas concedidas pelas fadas para superar o mal, ou 

seja, somente a racionalidade e civilidade relacionadas com o homem e o com bem não 

bastam.  

 Como vimos, as jornadas das princesas clássicas incluem um mundo lúdico e não 

civilizado representado pela floresta. Elas conversam com animais não-humanos e com as 

árvores, e também se tornam amigas de seres mágicos, como fadas-madrinhas e anões.  Todos 

estes seres são seus aliados durante a jornada de transformação. Esta intimidade com seres 

fantásticos e mágicos demonstra a relação simbólica entre as princesas e as forças da natureza, 

as quais nos remetem às espiritualidades campesinas, de natureza xamânica, e ao arquétipo da 

Mãe-Selvagem. Por encarnarem a imagem da “donzela” pueril, as princesas também evocam 

as deusas ligadas à primavera e ao renascimento, tais como Core, divindade pertencente ao 

panteão grego. Além disto, as histórias dos três princesas têm relações diretas com o conto já 

citado “Vasalisa, a sabida”, pois, mesmo que contenham uma carga romântica típica da época 

em que foram produzidas, ainda assim mostram os passos do processo de iniciação e 

individuação.  

 Ainda que estes detalhes possam ter sido minimizados e não percebidos 

racionalmente, lembramos que as narrativas dos contos falam diretamente à alma humana e 

fazem parte do imaginário coletivo, o que nos leva a pensar que, mesmo de forma sutil e além 

do aparente, a boa-menina representada pelas princesas descritas nesta seção terá sido canal 

para que conteúdos simbólicos fossem resgatados, descartados, fortalecidos, enfraquecidos ou 

ressignificados.  

 

3. A Pequena Sereia e a decadência da princesa clássica 

 Marcando o retorno das princesas depois de um hiato de três décadas desde A Bela 

Adormecida, a quarta princesa da Disney – Ariel, de A pequena sereia (1989) – repetiria 

basicamente o mesmo modelo “meninas boazinhas” vs. “mulheres terríveis”: o modelo 

presente no contexto anterior à segunda onda do feminismo dos 1960.  
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 Ariel é uma sereia ingênua, adolescente e sonhadora. Ao contrário das princesas 

anteriores, ela não é humana, mas quer torna-se uma, pois se apaixona por um príncipe 

humano. A animação é também uma adaptação de um conto clássico, desta vez de Hans 

Christian Andersen. Na narrativa, Ariel faz um trato com Úrsula, uma “bruxa do mar” 36 

muito poderosa e capaz de realizar pedidos. Em troca de sua voz de sereia, Ariel ganha 

pernas. A motivação do acordo é tornar-se adequada ao mundo dos humanos e, assim, 

conquistar o coração do príncipe. Em uma das falas de Úrsula, a vilã lhe diz que os homens 

admiram o silêncio das mulheres. Blefe ou não, o que ocorre é que Ariel escolhe abrir mão de 

sua voz, de sua natureza selvagem e de sua nobreza – visto que é uma princesa do mar – para 

casar-se.  

 O filme foi um grande sucesso de bilheteria, recuperando os lucros da Disney - que, na 

ocasião, enfrentava dificuldades financeiras.  Contudo, o mundo já não era mais o mesmo – as 

meninas boazinhas da vida real já não eram uma suposta unanimidade. A narrativa foi 

considerada sexista por parte da audiência e alvo de trabalhos acadêmicos ligados aos estudos 

de gênero37. As críticas parecem ter surtido efeito nas escolhas da produtora: A pequena 

sereia parece marcar a decadência da rivalidade entre a primeira e a segunda mulher 

lipovetskyanas nas produções das animações da Disney. Elas não deixam de existir na pós-

modernidade, e, apesar de decadentes, ainda fazem parte do imaginário e estão representadas 

nas mídias. Eles carregam formas simbólicas (THOMPSON, 2000) que influenciam os 

desejos das mulheres e a expectativas de muitos homens – em especial, nas camadas mais 

conservadoras da sociedade.  

 

4.  Princesas em transição: a “terceira mulher” e seu dilema 

Em 1991, para a adaptação do conto A Bela e a Fera38, a produtora escalou a roteirista 

Linda Woolverton – a mesma que, anos mais tarde, viria a redigir o roteiro de Malévola; a ela 

                                                 
36 No conto Hans Christian Andersen, a personagem é chamada simplesmente de bruxa do mar. Ademais, ela 

não é a antagonista – pelo contrário, ela é neutra e chega a aconselhar a pequena sereia. Assim como no caso de 

Malévola, a Disney criou um nome para a personagem e, além disto, transformou-a em vilã, ou seja, Úrsula se 

torna má e é vingativa. 
37 Podemos citar dois trabalhos escritos na década de 1990 sobre o filme. São eles: “Split Skins: Female Agency 

and Bodily Mutilation in The Little Mermaid”, de Susan White, publicado na coletânea “Film Theory Goes to 

the Movies” (COLLINS;  RADNER, 1993) e o livro “From Mouse to Mermaid: The Politics of Film, Gender 

and Culture” (BELL; HAAS; SELLS, 1995). 
38 Em 2015, a Disney anunciou a produção de uma versão live-action para a história da Bela e a Fera e que será 

protagonizada por Emma Watson, atriz britânica e uma das embaixadoras da ONU Mulheres. A sua primeira 
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foi dada a missão de construir uma heroína mais independente. Bela é a primeira protagonista 

a apresentar de maneira mais explícita as características de uma mulher pós-revolução 

feminista: ela está mais próxima do que Lipovetsky chama de “a terceira mulher”, pois foge 

de alguns estereótipos propagados anteriormente.  

Para Lipovetsky (2000, p. 236-237), a “terceira mulher” é definida como “um novo 

modelo que comanda o lugar e o destino social do feminino” e que “se caracteriza por sua 

autonomização em relação à influência tradicional exercida pelos homens sobre as definições 

e significações imaginário-sociais da mulher”. Ela é a “pós-mulher” presente nas democracias 

ocidentais. O surgimento desta “pós-mulher” é consequência de mudanças da pós-

modernidade, tais como a: 

Desvitalização do ideal da mulher no lar, legitimidade dos estudos e do 

trabalho femininos, direito ao voto, “descasamento”, liberdade sexual, 

controle da procriação: manifestações do acesso das mulheres à inteira 

disposição de si em todas as esferas da existência, dispositivos que 

constroem o modelo da “terceira mulher” (LIPOVETSKY, 2000, p. 236-

237). 

Em sintonia com a ideia da “terceira mulher”, temos que, apesar de romântica, Bela é 

quem toma as decisões sobre sua vida, demonstra grande interesse por livros e pelo 

conhecimento. Bela também se defende sozinha quando assediada pelo vilão, Gaston – um 

homem com características machistas, porém desejado pela maioria das mulheres da aldeia. 

Esta é outra novidade presente nas narrativas das princesas em transição: o antagonista de A 

Bela e a Fera é um homem. Isto irá se repetir em praticamente todas as adaptações a partir da 

década de 1990, com exceção de Enrolados (2007), adaptação para o conto de Rapunzel e que 

conta com a personagem Mama Gothel como vilã. Este detalhe reforça as mudanças no 

imaginário-social e as dificuldades enfrentadas pela “terceira mulher” no cotidiano.  

Chamaremos estas novas personagens de princesas em transição, pois, além das 

características da “terceira mulher”, elas apresentam a complexidade de identidades típicas da 

pós-modernidade. Estas princesas em transição vão estruturando de forma progressiva a 

representação da heroína autônoma que culminará em Merida.   

                                                                                                                                                         
grande ação foi a campanha “HeForShe” direcionada a estimular o envolvimento dos homens junto à causa 

feminista. A estreia do filme está programada para 2017. 
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As narrativas de Aladim (1992), Pocahontas (1995), Mulan (1998) e A princesa e o 

sapo (2009) trazem princesas de diferentes etnias – árabe, ameríndia, asiática e 

afrodescendente, um detalhe que nos parece bastante significativo.  

Se por um lado o romance ainda é algo importante nestas narrativas – as princesas se 

apaixonam pelo príncipe – por outro nelas identificamos temas como a ecologia e a cultura 

indígena dos primeiros povos da América39 (Pocahontas); uma menina guerreira que se 

traveste de homem para defender seu país (Mulan); e uma jovem mulher negra que se 

empenha em abrir seu próprio negócio (Tianna, de A princesa e o sapo). Tais temáticas são 

exemplos de onde podemos identificar alguns indícios da terceira-mulher. Todas essas 

princesas em transição também se aproximam da “pós-mulher”, a qual, segundo Lipovestky, 

vive dilemas que a conectam com a primeira e a segunda mulher (família, filhos, casamento), 

retendo, contudo, a decisão final sobre seu próprio destino. 

Aos antigos poderes mágicos, misteriosos, maléficos atribuídos às mulheres 

sucedeu o poder de se auto-inventar, de projetar e construir um futuro 

indeterminado. Tanto a primeira como a segunda mulher estavam 

subordinadas ao homem; a terceira mulher é sujeita a si mesma. A segunda 

mulher era uma criação ideal dos homens, a terceira mulher é uma 

autocriação feminina (LIPOVETSKY, 2000, p. 237). 

 

Para que nossa reflexão não soe romântica, lembremos que Lipovetsky ressalta que a 

ruptura histórica trazida pelo advento da “pós-mulher” não traria a resolução do problema 

relacionado à desigualdade entre os gêneros. Como mencionado anteriormente, a terceira-

mulher coloca a mulher como sujeita de si mesma, mas este sujeito é indeterminado. A 

existência feminina liberta-se dos roteiros pré-determinados, mas também entra numa “era de 

imprevisibilidade ou de abertura estrutural” (LIPOVETSKY, 2000, p. 237).  

A variável sexo continua, evidentemente, a orientar as existências, a fabricar 

diferenças de sensibilidades, de itinerários e de aspirações. O novo não 

reside no advento de um universo unissex, mas em uma sociedade “aberta” 

em que as normas, sendo plurais e seletivas, são acompanhadas de 

estratégias heterogêneas, de margens de liberdade e de indeterminação [...] A 

liberdade de autodirigir-se se aplica agora, indistintamente, aos dois gêneros, 

mas se constrói sempre “em situação”, a partir de normas e de papéis sociais 

diferenciados, sobre os quais não há nenhuma indicação de que estejam 

destinados a um futuro desaparecimento (LIPOVETSKY, 2000, p. 239). 

                                                 
39 A terminologia “first nations people” é usada comumente pelos povos nativos americanos para se designarem. 
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Em resumo, para Lipovetsky (2000, p. 242-243) a terceira-mulher mistura o modelo 

igualitário e o não-igualitário. Há uma diferença estrutural quanto às prioridades para os 

homens e para as mulheres. É considerado normal que um homem divida-se entre a carreira 

profissional e a família; para as mulheres, contudo, isto se torna fonte de um grande dilema, 

pois esta é uma questão normalmente acompanhada de culpabilização: para as mulheres, 

priorizar a carreira em detrimento da família gera culpa. Por outro lado, se a mulher opta por 

dedicar-se à família, ver-se-á atormentada pela insatisfação profissional. Isto expressa uma 

dinâmica ainda muito presente mesmo na pós-modernidade: o homem é público, a mulher 

ainda está mais relacionada com a esfera doméstica. Podemos enxergar, mesmo que de forma 

sutil, que esta temática está presente nas narrativas relacionadas com as princesas previamente 

estudadas. Todas as princesas em transição citadas até aqui, apesar de mais independentes, 

acabam por, necessariamente, se envolver com um homem que, se não é um príncipe, 

representa um. O “viveram felizes para sempre”, se não é uma prioridade para as princesas 

identificadas aqui com a terceira-mulher, ainda é uma necessidade a ser suprida. 

A seguir iremos abordar as relações entre as personagens femininas que parecem 

contribuir na superação do dilema da “terceira mulher” e que indicam caminhos rumo à 

possibilidade de uma quarta mulher. O processo inclui o avanço das princesas heroicas, bem 

como a redenção da “primeira mulher”, ou seja, as rainhas poderosas e as velhas-bruxas. Se 

estas antes representavam o mal absoluto, suas identidades vão, de forma progressiva, se 

deslocando e se transformando. 

 

4.1.  A bruxa sábia se aproxima da princesa: o resgate da mentora na jornada da 

heroína 

A partir das narrativas das princesas em transição, verifica-se que, juntamente com o 

processo de transformação das princesas, outro importante arquétipo relacionado aos contos 

vem sendo representado de outra forma: a mulher velha e feiticeira. Anteriormente 

representada através de personagens maléficas, como a clássica bruxa de Branca de Neve e os 

sete anões, a velha têm sido expressada como sábia e, mesmo que indiretamente, aliada da 

protagonista. Elas também fogem do estereótipo maternal, ou seja, auxiliam as protagonistas, 

mas não interferem diretamente como as fadas-madrinhas clássicas que aparecem em A Bela 
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Adormecida e Cinderela. As velhas-mulheres nas narrativas das princesas em transição têm 

uma relação interdependente com as protagonistas.  

Dentro do esquema do monomito proposto por Joseph Campbell, a velha-sábia 

desempenha o papel da “mentora” da protagonista, pois, mesmo que indiretamente, prepara a 

heroína para enfrentar os desafios na jornada. Elas são sábias, espirituosas, cômicas por vezes, 

e estabelecem uma espécie de relação dialética com as protagonistas, aconselhando-as, 

apresentando outras perspectivas para as questões e propondo dilemas, mesmo que de forma 

inusitada. São sábias e imparciais. O que queremos ressaltar é que essa relação entre 

sabedoria e imparcialidade nos coloca novamente na direção da superação da dicotomia Bem 

vs. Mal.  

Para Clarissa Pinkolas Estés (1999, p. 30-31), os contos de fadas possuem esqueletos 

que foram desorganizados pela sobreposição de camadas culturais – um processo verificado 

nas “purificações” de certos símbolos pagãos modificados pela visão cristã, mas que ainda 

assim permanecem preservados em suas estruturas primitivas. Isto pode explicar o resgate do 

arquétipo da velha sábia. Assim como as bruxas-vilãs clássicas, relacionadas com a “primeira 

mulher” e também ao mal sob o “olhar masculino”, as novas velhas-bruxas-avós-sábias têm 

relações com a magia e são detentoras de poder: por poder entende-se também o saber. As 

sábias também são curandeiras. O arquétipo da velha bruxa guarda relações com Baba Yaga, 

do já citado conto eslavo, “Vasalisa, a sabida”. 

Baba Yaga é a Mulher Selvagem sob o disfarce da bruxa. À semelhança do termo 

selvagem, o termo bruxa veio a ser compreendido como um pejorativo, mas 

antigamente ele era uma designação dada às benzedeiras tanto jovens quanto 

velhas, sendo que a palavra witch (bruxa, em inglês) deriva do termo wit, que 

significa sábio. Isso, antes que as religiões monoteístas suplantassem as antigas 

religiões da Mãe Selvagem. De qualquer maneira, porém, a ogra, a bruxa, a 

natureza selvagem e quaisquer outras criaturas e aspectos que a cultura considera 

apavorantes nas psiques das mulheres são exatamente as bênçãos que elas mais 

precisam resgatar e trazer à superfície (ESTÉS, 1999, p.122). 

Retornando às adaptações da Disney, Vovó Willow (Figura 17), de Pocahontas (1995) 

é um salgueiro, árvore simbolicamente ligada à sabedoria e a ancestralidade nas 

espiritualidades nativistas.  
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Figura 17 – Pocahontas e Vovó Willow 

 
Fonte: http://migre.me/sTMSf 

Sua avó materna, Vovó Willow é a conselheira de Pocahontas e a instrui a seguir as 

forças da Natureza nos momentos em que precisa fazer escolhas. Além disto, é da casca da 

“árvore-Salgueiro-avó” que um remédio é preparado para que Pocahontas salve John Smith (o 

“príncipe” da história). 

 Outro exemplo é Mama Odie (Figura 18), de A princesa e o sapo (2009). Ela é uma 

velha, sábia e excêntrica sacerdotisa vodu conhecida por ser a “Rainha do Pântano” que mora 

numa casa em cima de uma árvore, também um Salgueiro. O poder de Mama Odie é temido 

pelas forças do Mal, o que é bastante significativo. Ela sempre está acompanhada de uma 

serpente chamada Juju que, além de ser sua guardiã, é também seus olhos, pois Mama Odie é 

cega. Muito temida por todos, ela também é doce, mas sem ser maternal, ou seja, é ambígua e 

justa, característica básica e fundamental da Mãe Selvagem e de Baba Yaga, a velha bruxa.  

 

Figura 18 –  Mama Odie 

 
Fonte: http://migre.me/sYeap 

http://migre.me/sTMSf
http://migre.me/sYeap
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A terceira velha-sábia é A Bruxa (Figura 19) de Valente (2012). Assim como Vovó 

Willow e Mama Odie, ela mora na floresta. A princípio, a Bruxa nega sua natureza mágica e 

se apresenta como “uma humilde carpinteira”. Porém, ela possui todos os ícones relacionados 

com a feiticeira clássica dos contos: tem um caldeirão onde prepara suas poções, uma 

vassoura mágica que varre sozinha, além de um corvo, pássaro relacionado com a morte,40 

que é seu companheiro. O papel da Bruxa na narrativa de Valente intensifica o caráter 

imparcial do arquétipo da Mãe Selvagem. Ela negocia tanto com a protagonista como também 

com o antagonista realizando seus desejos; contudo, ao contrário de Úrsula, antagonista de 

Ariel, por exemplo, ela não os engana nem é oportunista. Ela também nos remete a algumas 

deusas primitivas, tais como: Cerridwen, da mitologia celta galesa e a já citada Baba Yaga: 

assim como a Bruxa de Valente, essas duas deusas estão relacionadas com processos de 

iniciação de heróis ou heroínas dos mitos.  

 

Figura 19 – A Bruxa, o corvo e Merida 

 
Fonte: http://migre.me/sTMUm 

O que verificamos é que o resgate e a aproximação da velha-sábia – uma das 

representações da Mãe Selvagem – e a superação da relação entre as bruxas e o mal são partes 

importantes no processo de empoderamento das princesas que, no decorrer das narrativas, vão 

se tornando mais independentes e íntegras. A sabedoria compartilhada pelas velhas-bruxas 

superou a maçã envenenada.  

  

                                                 
40 Falaremos mais sobre o corvo no capítulo III. 
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4.2.  Merida e Elinor: a princesa arqueira e a rainha-ursa 

Nestes quase oitenta anos desde o lançamento da primeira animação da Disney, as 

princesas vêm, pouco a pouco, tomando as rédeas de seus próprios destinos. O mesmo 

acontece com a mulher da vida real que vem superando obstáculos criados pela cultura 

androcentrada.  

Contudo, foi somente em 2012, com o lançamento de Valente que o paradigma do 

romance entre e a princesa e o príncipe, um dos eixos principais nas narrativas, foi 

definidamente quebrado. O amor verdadeiro, anteriormente relacionado com o romance – e 

grande elixir na quebra de maldições – também será compreendido de outra forma em muitas 

das adaptações fílmicas dos contos de fadas. 

Em Valente, Merida (Figura 20), uma princesa celta escocesa, é uma garota de 

dezesseis anos com volumosos cabelos cacheados e ruivos que passa seus dias cavalgando 

pela floresta, treinando a pontaria com seu arco e flecha41. Valente, apesar de retratar uma 

princesa do passado, contém elementos considerados muito atuais na narrativa. Isto também 

se deve ao fato de que o filme é uma produção da Pixar Animation Studios – estúdio 

notoriamente conhecido por trabalhar somente com roteiros originais e que pertence ao 

conglomerado da Disney desde 2006.  

Ela não é a primeira princesa guerreira da Disney – Mulan (1998) já desempenhara 

essa função. Contudo, há uma diferença muito importante e que, na nossa perspectiva, precisa 

ser destacada: Merida não precisa se disfarçar de homem para guerrear, e também não se 

envolve romanticamente em nenhum momento. Se Mulan luta para defender seu pai e seu 

país, Merida interessa-se por preservar a si mesma e proteger sua liberdade. Neste sentido, 

podemos relacioná-la diretamente com o arquétipo de Ártemis (Figura 21), deusa regente do 

mundo selvagem na mitologia grega que nunca se casou e permaneceu virgem42.   

  

                                                 
41 Há uma recorrência de personagens independentes que portam um arco e flecha nas narrativas de Hollywood. 

Dentre elas, a personagem Guinevere, em King Arthur (EUA, 2004), é mostrada como uma habilidosa guerreira 

celta, bem diferente das versões medievais, onde a futura esposa de Arthur é retratada como uma donzela nos 

moldes do amor cortês. Outro exemplo é a icônica personagem Katniss, da saga Jogos Vorazes (EUA, 2012-

2015). 
42 A “virgem” neste contexto se relaciona à mulher livre e não casada. Ver mais nas obras de Merlin Stone, 

Marija Gimbutas e Nancy Quallis-Cobertt.  
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Figura 20  –  Merida 

 
Fonte: http://migre.me/sZnqC 

 

 

Figura 21 – Ártemis  (470 a.C.) 

 
Fonte: http://migre.me/t02Fz 

Deusa lunar e arqueira, protetora da caça e das caçadoras, relacionada ao feminino 

primordial, Ártemis nunca se submeteu aos parâmetros patriarcais. Ela representa a mulher 

livre e é indomesticável, assim como a “mulher selvagem” que encontramos também em 

Malévola.  

A Virgem Ártemis, arquétipo de uma feminilidade mais pura e mais primitiva, 

começa a tornar-se importante novamente. Por muito tempo permanecemos sem 

representação da feminilidade absoluta, isto é, que não fosse definida pela sua 

relação ou com um amante (Afrodite), ou com um filho (Deméter ou Maria, Mãe 

de Jesus), ou com um pai (Atena), ou com um marido (Hera). [...] Amazona e 

arqueira infalível, Ártemis garante a nossa resistência a uma domesticação que 

seria completa demais. Além disso, como protetora da fauna e da flora, ela é a 

figura mais diretamente ligada ao debate ecológico contemporâneo e às opções 

sociais decorrentes dele (PARIS apud WOOLGER, 1997, p.82). 

  Da mesma forma que no mito, a prioridade de Merida é sua liberdade. Porém, na 

narrativa, ela é pressionada por seus pais – especificamente, por sua mãe, a rainha – a se casar 
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com um dos príncipes dos clãs aliados de seu reino. Merida, porém, nega-se veementemente, 

questionando o porquê da necessidade do matrimônio para uma princesa. Inconformada, ela 

entra na competição de arco-e-flecha, disputada pelos príncipes de outros clãs para definir 

quem seria o futuro marido de Merida. Usando um estandarte com uma espada, ela diz seu 

nome e que é a primogênita de seu clã – apta, portanto, para competir, visto que esta era a 

regra principal da disputa. A princesa vence a competição, acertando todos os alvos e 

superando cada um dos príncipes – sem quebrar as regras do jogo, mas subvertendo as regras 

morais tradicionais. A espada é o símbolo do clã de Merida. Para Gilbert Durand (2012, p. 

130; 168), tanto a espada quanto as flechas são símbolos ascensionais ligados à estrutura 

heroica do regime diurno do imaginário e ao masculino. Ao adentrar a arena e não 

escondendo que é uma mulher, Merida reforça a condição de heroína e a apropriação de 

formas simbólicas antes restritas aos personagens masculinos. Aqui temos elementos muito 

importantes: a vitória de Merida não somente desestrutura a suposta diferença entre os 

gêneros, mas também desafia toda a moral que trata a mulher como mercadoria de troca, além 

de trazer à tona o questionamento sobre um dos pilares da sociedade patriarcal: o casamento 

tradicional.  

 Porém, há um detalhe fundamental na narrativa: a guardiã da tradição é Elinor, rainha 

e mãe de Merida. Após a vitória de Merida, mãe e filha discutem e a princesa foge para a 

floresta, sendo atraída até a cabana da Bruxa – personagem citado na seção anterior. Merida 

pede um feitiço que faça sua mãe mudar e assim, vê a possibilidade de mudar seu próprio 

destino também. Porém, as coisas não saem exatamente como ela desejava, pois a rainha é 

transformada numa ursa43. Dá-se então, a jornada das personagens pelo mundo selvagem.  

 A história de Merida e Elinor aborda um tema que toca muitas mulheres: a relação 

entre mãe e filha que, simbolicamente, representa também o conflito entre seguir as tradições 

familiares ou optar por uma vida que não dependa da aceitação e repetição de padrões pré-

determinados – duas das questões que envolvem o dilema da “terceira mulher”. Cabe 

enfatizar que Elinor é uma personagem bem complexa e, apesar de exercer uma força 

contrária a de Merida, Elinor não é uma vilã. Na verdade, ela é a co-protagonista na narrativa, 

pois sua jornada individual é tão importante e essencial quanto à de Merida.  Por conta disto, 

Valente mostra um avanço no sentido de que, conforme a rainha-mãe se integra à mulher 

                                                 
43 Apesar de controverso, Junito de Souza Brandão – uma das grandes referências nos estudos da mitologia grega 

– uma das possibilidades do significado etimológico de Ártemis é deusa-ursa, derivando do ilírio artos, urso, em 

grego árktos. Outra explicação é que seu nome procede do grego artamos, ou “a sanguinária” por conta de sua 

excelência com o arco e flecha. 
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selvagem e se liberta da rigidez de alguns papéis impostos pela tradição, abre-se um caminho 

para o surgimento de “quarta mulher”. Representada por Merida, a ainda jovem, imatura e 

prototipada “quarta mulher” vê a interdependência como algo natural e é justamente esta 

princesa livre que conduz e instrui a rainha-mãe a resgatar seus dons selvagens e, 

principalmente sua individualidade. Da mesma forma, Merida – ao reconhecer o amor 

verdadeiro e o valor de sua mãe e da família – torna-se mais madura e equilibrada. A cena que 

mostra a recuperação da forma humana de Elinor, Merida diz que sua mãe mudou e a rainha 

responde que as duas mudaram. A última cena da narrativa mostra a Elinor com os cabelos 

soltos cavalgando lado a lado de Merida. Valente quebra a dicotomia mãe tradicional vs. filha 

rebelde e estabelece uma relação integrativa entre duas mulheres que enfim compreendem 

suas diferenças e aceitam-se como iguais.  

 

4.3.  Elsa e Anna: do medo e a ingenuidade à sororidade entre as mulheres  

A mais recente animação relacionada às princesas da Disney foi realizada em 2014: 

Frozen – Uma aventura congelante é baseada no conto A Rainha da Neve, de Hans Christian 

Andersen; porém, assim como em Malévola, a narrativa é uma releitura e aborda outra 

perspectiva do conto original. A animação traz novamente a relação entre a “primeira mulher” 

poderosa e demonizada e a “segunda mulher”, a princípio, sonhadora e ingênua. O tema 

principal de Frozen é a negação do poder mágico de Elsa e a superação de uma maldição 

através do amor verdadeiro entre as irmãs.  

Elsa é a mais velha das irmãs. Ela tem o poder de produzir e manipular o gelo, criando 

inclusive formas e seres a partir de dele. Após um acidente em que fere quase que 

mortalmente sua irmã Anna, Elsa é isolada do mundo para que aprendesse a controlar seu 

dom. Seus pais morrem num acidente e as irmãs crescem separadas uma da outra; porém, 

enquanto Elsa vive trancada num quarto, Anna possui uma vida comum, apesar de também 

viver dentro dos limites do castelo.  

Quando Elsa tenta controlar sua natureza, escondendo seu poder – ao invés de buscar 

compreender e aceitá-lo – ela vai se tornando retraída e com medo de si mesma. Ao completar 

a maioridade, a princesa é coroada rainha e demonstra que, apesar de suas inseguranças, está 

preparada para desempenhar seu papel de soberana – ainda que para tanto precise adequar-se, 

ou seja, continuar ocultando seu dom, por assim dizer, diferente. Mostrar-se diferente do que 
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é esperado denota vulnerabilidade, algo que não é positivo aos olhos da moralidade 

androcentrada; pelo mesmo princípio, aquilo que é diferente ou exótico – ex-ótico, fora do 

que se deseja ver – não é algo identificado ao poder pelo prisma patriarcalista. Ironicamente, 

Elsa, ao ocultar seu poder, cria uma persona fria para que pudesse se manter numa alta 

posição hierárquica. Aqui encontramos outro eco cristalino do arquétipo helenizado da Hera 

supracitada – a Rainha do Olimpo, esposa de Zeus e guardiã da tradição.  

Já Anna possui características das princesas clássicas, pois é ingênua e acredita no 

amor romântico. Como é também impulsiva, não por acaso se apaixona e decide se casar com 

um príncipe que acabara de conhecer na festa da coroação. Após a negação da benção de sua 

irmã, que não acredita que o amor verdadeiro aconteça desta forma, elas discutem e Elsa 

acaba se descontrolando: revelando seu poder secreto, congela seu reino, Arendelle. A rainha 

é acusada de feitiçaria e foge para as montanhas onde, sozinha, percebe que não precisa se 

esconder ou “ser uma boa menina”, como diz a canção tema de Elsa, “Livre estou44”. Porém, 

ela só se sente segura quando está sozinha.  

Ao mesmo tempo, Anna abandona Arendelle para tentar resgatar a irmã: a princesa 

mais nova, apesar de ingênua, é corajosa e decidida. Ela acaba ferida por Elsa, que a atinge no 

coração, congelando-o. Somente um ato de amor verdadeiro poderia fazer com que a 

maldição fosse quebrada.  

Um dos elementos mais interessantes de Frozen é que o príncipe revela-se o 

verdadeiro vilão. Hans45 é o décimo-terceiro na ordem sucessória de seu reino e seduz Anna: 

mentindo que a amava, na verdade pretendia tomar o reino para si depois do casamento. 

Quando Anna é levada até ele para que ele a beijasse, ele diz a Anna que não a ama 

realmente. A fala de Hans é praticamente uma confissão de que o patriarcado foi responsável 

pela demonização da rainha e a consequente dicotomia que envolve o feminino nos contos. O 

desfecho se dá quando Anna demonstra o amor verdadeiro por Elsa ao sacrificar-se para 

salvar sua irmã, impedindo que fosse atingida pela espada de Hans, que se parte nas mãos 

congeladas de Anna. A atitude de Anna faz com que Elsa finalmente compreenda o amor 

verdadeiro. É a aceitação da diversidade e o resgate da união das tão diferentes irmãs que 

fazem com que a princesa-heroína, ou a antes “donzela” ingênua, ressuscite e amadureça e 

                                                 
44 Tradução para o português do título original “Let it go”. A canção foi uma das mais tocadas no ano de 2014 e 

ganhou o Oscar de melhor canção no mesmo ano. 
45 Hans representa o masculino sombrio que discutiremos no capítulo III ao abordarmos os antagonistas de 

Malévola, os reis Henry e Stephan. 
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que a rainha-bruxa perca o medo de si mesma e a aprenda a usar harmoniosamente o seu 

poder assumindo a face geradora do arquétipo do Grande Feminino. A união entre Ana e Elsa 

(Figura 22) recupera o Reino de Arendelle. 

Figura 22 – A união entre Ana e Elsa 

 

Fonte: http://migre.me/t83sU 

Frozen é uma história que fala do resgate e do poder da sororidade. O conceito de 

sororidade foi inspirado nas ordens religiosas formadas por mulheres que se diferenciam das 

fraternidades ou ordens masculinas. Tal conceito é questionado por algumas vertentes do 

feminismo como sendo simplista quando iguala todas as mulheres e ignora as diferenças de 

classe e de etnia (COSTA, 2009, p. 4). Contudo, decidimos usar o termo aqui, pois as 

personagens da narrativa possuem uma relação que agrega a interdependência e o respeito à 

diversidade e, a nosso ver, representam elementos importantes para que a sororidade se 

manifeste verdadeiramente. Assim – elas têm consciência de serem diferentes, sem deixarem 

de ser irmãs – juntas, estas mulheres se tornaram mais fortes! 

 Ao ser indagado em 2013 sobre a possibilidade do advento de uma “quarta-mulher”, 

Gilles Lipovetsky respondeu que ainda não via sinais desta possibilidade no contexto 

histórico e, mesmo com um progresso rápido, ele não enxergava esta possibilidade (REIF, 

2013, s.d.). Porém, gostaríamos de levantar uma hipótese de que isso pode ser possível 

conforme as dimensões do feminino vão se aproximando e integrando-se.  

No próximo capítulo adentraremos no mundo daquela que não é rainha ou princesa. 

Refletirmos sobre o universo que compõe a narrativa de Malévola, analisaremos dois 

momentos do filme, objeto de nossa dissertação, e que estabelecem o corpus de nosso 

trabalho em busca do avanço que nos leve até a mulher além do bem e do mal. 
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CAPÍTULO IV – MALÉVOLA: A MULHER ALÉM DO BEM E 

DO MAL – A DESCONSTRUÇÃO DA VILÃ E A 

REDESCOBERTA DO FEMININO INTEGRADO 

 
1. A Hermenêutica da Profundidade – um referencial teórico-metodológico 

 

Como referencial teórico-metodológico faremos uso da Hermenêutica de Profundidade 

(HP) (THOMPSON, 2011) direcionado sua utilização aos estudos da comunicação e às 

mídias. Nossa escolha se fez esta, pois julgamos que esta metodologia dialoga com fluidez 

com o nosso referencial teórico, complementam-se e são bastante pertinentes para o estudo 

das construções simbólicas e das ideologias presentes em nosso objeto.  

 Alinhada à pós-modernidade, onde a superação de uma visão positivista de mundo 

parece emergir, a Hermenêutica de Profundidade (HP) se mostra como um referencial teórico-

metodológico bastante adequado ao contexto histórico e às necessidades das análises sociais 

contemporâneos. Estruturada pelo sociológico estadunidense John B. Thompson, a HP 

possibilita um método que poderíamos indicar como flexível em seu desenvolvimento, mas 

com uma estrutura suficientemente fortalecida para suportar a complexidade da comunicação 

na contemporaneidade, das produções da comunicação de massa e de suas interações 

mediadas. A HP possui o mesmo objetivo das teorias desenvolvidas pela Escola de Frankfurt, 

ou seja, é pautado na análise crítica da cultura de massa.  

 A metodologia da HP é desenvolvida através do que Thompson (2011, p. 391) chama 

de enfoque tríplice de análise da comunicação de massa. Resumidamente ela é feita através do 

estudo sobre a produção e transmissão/difusão das mensagens comunicativas por meio da 

análise sócio-histórica e interpretação da doxa - “opiniões, crenças e compreensões que são 

sustentadas e partilhadas pelas pessoas que constituem o mundo social” (THOMPSON, 2011, 

p.364); do estudo da construção das mensagens comunicativas através da análise discursiva 

ou formal e, finalmente, pelo estudo da recepção e apropriação das mensagens comunicativas 

que é também feita por intermédio da análise sócio-histórica e interpretação da doxa. 
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 Influenciado por filósofos que questionaram as tendências positivistas da 

Hermenêutica (Dilthey, Heidegger, Gadamer e Ricoeur), Thompson (2011, p. 15) afirma que 

“as formas simbólicas são construções significativas que exigem uma interpretação; elas são 

ações, falas, textos, que por serem construções significativas podem ser compreendidas”. 

Além disto, o autor faz uma crítica ao positivismo que, segundo ele, tem a tendência de 

interpretar as formas simbólicas a partir do prisma das ciências naturais, ou seja, as formas 

simbólicas são interpretadas tal quais os “objetos naturais, passivos de vários tipos de análise 

formal, estatística e objetiva” o que, dentro das análises das ciências humanas, poderia 

caracterizar um enfoque parcial. No entanto, o autor reitera que a análise formal não deve ser 

dispensada totalmente, contudo fortalece a ideia de que as análises devem ser 

complementares. 

Os processos de compreensão e interpretação devem ser vistos, pois, não como 

uma dimensão metodológica que exclua radicalmente uma análise formal ou 

objetiva, mas antes como uma dimensão que é ao mesmo tempo complementar e 

indispensável a eles (THOMPSON, 2011, p. 358). 

 Para Thompson (2001, p. 355) a HP “coloca em evidência o fato de que o objeto de 

análise é uma construção simbólica significativa, que exige uma interpretação”. Dito isto, a 

importância da interpretação – e também da reinterpretação – das formas simbólicas 

possibilita uma perspectiva crítica de análise cultural.   

Enquanto formas simbólicas, os fenômenos culturais são significativos assim para 

os atores como para os analistas. São fenômenos rotineiramente interpretados pelos 

atores no curso de suas vidas diárias e que requerem a interpretação pelos analistas 

que buscam compreender as características significantes da vida social 

(THOMPSON, 2011, p. 181). 

 A HP também compreende que os objetos de investigação produzem um campo pré-

interpretado formado pela compreensão pelos sujeitos envolvidos tanto na produção quanto na 

recepção dos objetos. Estas interpretações são subjetivas e se estabelecem no senso comum. 

Através destas interpretações/reinterpretações podemos identificar as ideologias presentes. 

 Sobre o estudo da ideologia e suas relações com as construções de sentido, Thompson 

afirma que: 

Na reformulação do conceito de ideologia procuro reenfocar esse conceito numa 

série de problemas que se referem às inter-relações entre sentido (significado) e 

poder. Argumentarei que o conceito de ideologia pode ser usado para se referir às 

maneiras como o sentido (significado) serve, em circunstâncias particulares, para 

estabelecer e sustentar relações de poder que são sistematicamente assimétricas – 
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que eu chamarei de “relações de dominação”. Ideologia, falando de uma maneira 

mais ampla, é sentido a serviço do poder (THOMPSON, 2011, p. 15-16). 

 Ainda sobre ideologia e poder, Thompson afirma que se faz necessária a investigação 

das formas simbólicas dentro da especificidade dos contextos sociais em que se apresentam e 

também se “o sentido, construído e usado pelas formas simbólicas, serve ou não para manter 

relações de poder sistematicamente assimétricas”. Estas questões nos fariam estudar as formas 

simbólicas sob a “luz das relações sociais estruturadas, cujo emprego e articulação podem 

ajudar, em circunstâncias específicas, a criar, alimentar, apoiar e reproduzir”. 

 Sobre as formas simbólicas e a importância de irmos além da essencial interpretação 

da doxa – “opiniões, crenças e compreensões que são sustentadas e partilhadas pelas pessoas 

que constituem o mundo social” - temos que:  

As formas simbólicas são construções significativas que são interpretadas e 

compreendidas pelas pessoas que as produzem e recebem, mas elas são também 

construções que são estruturadas de maneiras definidas e que estão inseridas em 

condições sociais e históricas especificas. Para se levar em consideração as 

maneiras como as formas simbólicas estão estruturadas, e as condições sócio-

históricas em que elas estão inseridas, devemos ir além da interpretação da doxa e 

engajar-nos em tipos de análises que se enquadram dentro do referencial 

metodológico da HP (THOMPSON, 2011, p. 365). 

 A análise da HP possui uma tríade de procedimentos que envolve: a análise sócio-

histórica, a análise formal ou discursiva e a interpretação/reinterpretação das formas 

simbólicas produzidas, transmitidas e recebidas e que estão presentes nas ideologias e na 

comunicação de massa.  Segundo o autor, estes passos não funcionam necessariamente de 

forma sequencial, mas podem ser consideradas como “dimensões analiticamente distintas de 

um processo interpretativo complexo” (THOMPSON, 2011, p. 365).  

 Thompson diz que a análise sócio-histórica – primeira fase da HP – abrange a 

descrição sobre a maneira como as formas simbólicas são produzidas, transmitidas e 

recebidas. Ressaltamos também que esta fase abarca as tradições compostas de uma complexa 

rede de significados e valores provenientes das heranças passadas através de gerações e que 

percebe os seres humanos como parte ativa da história e não apenas observadores passivos. 

Toda esta complexidade envolve a constituição do ser humano, ou seja, é o que os seres 

humanos são. Citando a concepção Gadamer, Thompson enfatiza a importância da 

historicidade da experiência humana e explica que: 

(...) a experiência humana é sempre histórica, no sentido de que uma nova 

experiência é sempre assimilada aos resíduos do que passou, e no sentido que, ao 
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procurar compreender o que é novo, nós sempre e necessariamente construímos 

sobre o que já está presente. Na verdade, nossa própria compreensão de uma nova 

experiência como nova, é uma indicação do fato de que nós a estamos relacionando 

ao que veio antes e, devido a isso, nós a percebemos como nova (THOMPSON, 

2011, p. 360). 

 Dito isto, frisamos que estas tradições estabelecem também relações de poder 

assimétricas e compostas de diversas ideologias que podem ser identificadas através das 

situações espaço-temporais, dos campos de interação, das instituições sociais, da própria 

estrutura social e também aquelas presentes nos meios técnicos de transmissão e que 

constituem a fase da análise sócio-histórica da HP já realizada nos primeiro e segundo 

capítulos deste trabalho e que terão são elementos serão resgatados neste momento. 

 O segundo procedimento da HP relaciona-se com a análise formal ou discursiva e 

pode ser realizada através da análise semiótica, da análise da conversação, sintática, 

argumentativa ou ainda da estrutura narrativa. Neste trabalho, optamos pela análise híbrida, 

mas com atenção especial à estrutura narrativa presente em uma das sequências do filme 

Malévola. Isto porque dentro desta instância da análise da narrativa, podemos perceber as 

nuances arquetípicas, simbólicas e míticas dos personagens e imagens visando uma ponte para 

a interpretação e reinterpretação das ideologias presentes em suas falas, posturas e relações 

mútuas.  

 Finalmente, temos a última fase da HP. A interpretação/reinterpretação é estruturada 

sobre dois pilares constituídos pela análise sócio-histórica e pela análise discursiva ou formal. 

Porém, segundo Thompson (2011, p. 275) “a intepretação implica um movimento novo de 

pensamento, ela procede por síntese, por construção criativa de possíveis significados” e 

supera algumas limitações da análise discursiva quando usada para o estudo das formas 

simbólicas.  

Por mais rigorosos e sistemáticos que os métodos da análise formal ou discursiva 

possam ser, eles não podem abolir a necessidade de uma construção criativa do 

significado, isto é, de uma explicação interpretativa do que está representado ou do 

que é dito (THOMPSON, 2011, p. 375). 

 Sobre a reinterpretação, a HP propõe que este processo se faz concomitantemente ao 

da interpretação, visto que toda forma simbólica faz parte de um campo pré-interpretado. 

Destacamos a questão criativa das interpretações estão conectadas ao enfoque crítico das 

análises das formas simbólicas presentes nas mensagens comunicativas e que reverberam nas 

relações sociais, incluindo as questões do imaginário. Neste trabalho optamos por fazer a 
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análise da narrativa e a interpretação/reinterpretação sem dividi-las em seções distintas. O 

método da HP, segundo Thompson, permite estas experimentações. 

1.2. Sobre a aplicação da HP  

 A aplicação de nossa metodologia será dedicada à análise da narrativa do corpus que 

foi extraído de duas sequências do filme Malévola. São elas: a sequência inicial do filme 

(0min30s a 01min30s) e a sequência final (85min46s a 88min32s). Na primeira cena há a 

narração feita por uma voz feminina que descreve os dois reinos presentes no filme: um reino 

humano e civilizado – com pessoas comuns e com um rei déspota, e outro reino, o mundo 

selvagem de Moors – habitado por fadas e criaturas fantásticas que não “precisavam de reis 

ou rainhas, pois confiavam uns nos outros”. Estes dois reinos coexistem em constante 

discórdia e, ainda segundo a narração, seria necessário ou “um grande herói ou um terrível 

vilão” para que os embates cessassem.  

 Na segunda sequência temos o fechamento da jornada de Malévola e o que se revela é 

a integração dos reinos de Moors e o das pessoas comuns. Há novamente a participação da 

narradora que revela ser Aurora – a Bela Adormecida que desperta e, curada, é coroada como 

a rainha dos dois reinos, agora unificados.  

 Escolhemos estas duas sequências por crermos serem bastante adequadas para as 

reflexões sobre a identificação, transformações e suposto processo de saturação da dicotomia 

que envolve o Bem vs. Mal absolutos e que são traduzidos aqui como o conflito entre o 

mundo civilizado e de estrutura vertical e lógica linear vs. aquilo que é selvagem, orgânico e 

cíclico. Acreditamos que esta dicotomia é a base de uma ideologia produzida pelo sistema 

androcentrado patriarcalista e que envolve também o humano vs. natureza, luz vs. sombra, 

mythos vs. logos, masculino vs. feminino e, também, homem vs. mulher. A análise será feita 

sobre as formas simbólicas e arquétipos da narrativa que permeiam a possibilidade da 

reintegração da dimensão dionisíaca do imaginário e o fortalecimento da organicidade, bem 

como explicitar as nuances decadentes do chamado “projeto prometeico” (MAFFESOLI, 

2010) e da lógica racionalista linear e androcentrada contidas na narrativa e nas mídias de 

entretenimento, bem como no cotidiano.  

Daremos continuidade à discussão sobre as mudanças das definições do que é tido 

como bom e mau nas produções fílmicas da Disney citadas neste trabalho e que revelam uma 

superação processual do dualismo, bem como a mudança na representação dos antagonistas. 
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Em Malévola analisaremos a presença do Grande Feminino (NEUMANN, 2003) 

personificado pela protagonista e pelo mundo de Moors e que é combatido pelo modelo 

patriarcal presente nas representações dos reis Henry e Stephan, soberanos no mundo dos 

humanos. Neste sentido, buscamos na HP os procedimentos metodológicos que reforcem as 

ideologias, as construções simbólicas e identitárias encontradas na análise do contexto sócio-

histórico e abordadas nos capítulos anteriores, dedicando-nos agora a interpretação e 

reinterpretação dos elementos da narrativa. 

1.3.  Sinopse do filme 

 

 A saga para a reunificação de dois reinos é contada a partir da perspectiva da princesa 

Aurora. A protagonista é Malévola é tem sua história contada desde sua infância, quando 

conhece Stefan, um menino humano de caráter questionável, e estabelece com ele uma 

relação de amizade. Na adolescência, os dois se enamoram e o presente de aniversário de 

dezesseis anos de Malévola é um “beijo de amor verdadeiro”.  

 Com o tempo, Stefan se afasta de Malévola para posteriormente, já adultos, se 

reencontrarem – oportunidade em que ele trai brutalmente sua confiança: para atingir seus 

interesses egoístas, Stefan corta as enormes asas da fada e se torna rei do mundo das pessoas 

comuns. Para vingar-se, Malévola – agora transformada em “má” por conta da traição – lança 

uma maldição na filha de Stefan, a recém-nascida princesa Aurora.  

 Ao completar dezesseis anos, a princesa furaria o dedo em uma roca e cairia em um 

sono profundo, do qual somente despertaria ao receber “um beijo de amor verdadeiro” – algo 

que tanto Malévola quanto Stefan julgam ser impossível de existir. O rei Stefan torna-se 

obcecado por invadir Moors e destruir Malévola, porém, seus esforços não têm sucesso. 

Durante a jornada, Malévola vai se afeiçoando por Aurora, tornando-se sua protetora. A fada, 

redimida, se arrepende da maldição e luta para arranjar um modo de quebrá-la.  

 

2. Malévola: de clássica vilã a polivalência midiática na pós-modernidade 

  

 Lançado em 2014 e com direção de Robert Stromberg – reconhecido por sua carreira 

como diretor de arte e de efeitos especiais e que possui em seu currículo grandes produções, 

tais como Avatar (2009), A Bússola de Ouro (2007) e Alice no País das Maravilhas (2010) – 
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Malévola é estrelado e coproduzido por Angelina Jolie e é o filme com maior bilheteria46 na 

carreira da atriz. Distribuído pela Disney/Buena Vista, o filme poderia parecer, num primeiro 

momento, uma refilmagem da clássica animação A Bela Adormecida, inspirada em parte no 

conto de Perrault, mas que contém também influência das versões dos irmãos Grimm e de 

Giambatistta Basile. 

 No entanto, o enredo desta nova adaptação traz a perspectiva de Malévola – 

interpretada pela própria Angelina Jolie – e inclui as origens da poderosa fada que, na 

adaptação de 1959, é a vilã, mas que nesta narrativa é a fada-guardiã do reino encantado e 

selvagem de Moors. Jolie declarou47 que nunca se identificou com as princesas da Disney, 

mas que a vilã Malévola sempre a fascinou e que esta identificação contribuiu para que ela 

abraçasse o projeto. Para Linda Woolverton, a roteirista do filme, Malévola é uma 

“reinvenção” e não uma “releitura” da mesma história do clássico de 195948. 

  Em uma entrevista para a divulgação do filme, Angelina Jolie disse que ela e 

Woolverton buscaram atender tanto a audiência da adaptação clássica do conto como também 

aos desejos do público contemporâneo, interessado por personagens mais complexos e por 

narrativas mais profundas49 - algo pontualmente atendido em Malévola com a abordagem de 

temas como o desequilíbrio com o meio ambiente, a questão da diversidade de identidades e a 

crítica sobre as formas de relações de poder, incluindo, aqui, a violência contra a mulher.  

 Esta declaração é consoante com nossas reflexões sobre o processo de transformação 

das produções fílmicas baseadas em contos de fadas feitas pela Disney e que acompanham as 

modificações na cultura e na sociedade. 

 A cena mais contundente neste sentido é a em que Stephan dopa Malévola e corta suas  

asas enquanto ela dorme. Angelina Jolie confirmou em uma entrevista para a BBC50 em 2014 

que se trata de uma metáfora para um estupro. Ela disse também que nas conversas com a 

roteirista, Linda Woolverton, elas se perguntaram: “o que poderia fazer com que uma mulher 

se tornasse tão obscura e perdesse todo o seu sentido materno, sua feminilidade e sua 

                                                 
46 Segundo o site Box Office Mojo, até fevereiro de 2016, o filme faturou mundialmente mais de US$750 

milhões. Disponível em: < http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=maleficient.htm >. Acesso em 18 

fev.2016. 
47Maleficent. Press Conference Paris (2014) Angelina Jolie. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=m98j97OffI4 > Acesso em 10 jan.2016. 
48 Maleficent Featurette - Legacy (2014) - Elle Fanning, Angelina Jolie. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=RpMOmjfFLlM > Acesso em 10 jan.2016. 
49 Angelina Jolie & Elle Fanning Interviews - Full Maleficent Press Conference. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=we05tIhdJFU > Acesso em 10 jan.2016 
50 Original: The question was asked: "What could make a woman become so dark and lose all sense of her 

maternity, her womanhood and her softness?" Something would have to be so violent and aggressive. 

 Disponível em <http://www.bbc.co.uk/programmes/b0460hz8>. Acesso em: 10 jan.2016. 
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suavidade? Teria de ser algo muito violento e agressivo”. Angelina Jolie é conhecida por seu 

envolvimento em causas humanitárias - no mesmo período em que estava em Londres para o 

lançamento do filme, conduziu, juntamente com um dos membros do governo britânico, a 

“Cúpula Global para o Fim da Violência Sexual em Áreas de Conflito”. 

  Em uma de suas falas, ela afirmou que o estupro não possui ligação com sexo, mas 

sim com o poder. E é exatamente esta a questão explicitada na narrativa. Eis aqui uma das 

respostas para um dos nossos questionamentos anteriores sobre a motivação para as maldades 

causadas pelas vilãs clássicas.  

 Ainda sobre o lançamento de Malévola nos cinemas, queremos destacar que também 

fora das telas, as identidades híbridas e alguns exemplos de uma moral não conservadora 

estavam presentes no red carpet durante a première do filme em Los Angeles (EUA), em 

maio de 2014. A questão da diversidade de gêneros (Figura 23), a inclusão de pessoas com 

necessidades especiais, a simbólica presença de meninas com chifres, cajados e roupas 

escuras inspirados em Malévola (Figura 24), além da quebra do paradigma da família nuclear 

tradicional demonstram o movimento das construções simbólicas da narrativa pelo imaginário 

social. Angelina Jolie foi ao lançamento acompanhada pelo companheiro Brad Pitt e por seus 

filhos e filhas.  

 A diversidade de etnias das crianças, a questão de que algumas delas são adotivas e 

que uma das meninas assumiu a identidade de gênero masculina podem ofender as mentes 

mais tradicionais: mentes presas aos contratos sociais da modernidade e aos rígidos modelos 

saturados da modernidade e que anseiam por admirar somente as tradicionais estrelas de 

cinema nos tapetes vermelhos.  

 No entanto, a “lógica do deve ser” (MAFFESOLI, 2010, p. 69) não faz parte do 

mundo orgânico de Malévola. A diversidade de identidades, aliada à capacidade anárquica do 

imaginário, desconstrói as fronteiras que separam o correto do errático que, ao se 

amalgamarem, destacam o “laço social” fluindo.  
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Figura 23 –  red carpet 1 - Los Angeles 

 
Fonte: http://migre.me/t6M6z 

 

Figura 24 – red carpet 2 - Los Angeles 

 
Fonte: http://migre.me/t6M5L 

 

 

2.1. Malévola: um produto da Disney 

 

 Além do grande sucesso do filme em si, as estratégias das empresas de mídias do 

entretenimento para lucrar com seus produtos – em especial a Disney – incluem o lançamento 

de uma gama de produtos temáticos. Antes mesmo da estreia do filme, a Disney UK divulgou 

parceria com a estilista inglesa Stella McCartney para a produção de uma coleção de roupas 

infantis inspirada nos personagens de Malévola (Figura 25). O interessante é que as roupas 
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são feitas para meninas e meninos, além de incluir características, por assim dizer, 

controversas, quando comparadas ao estilo conservador das princesas clássicas.  

 

Figura 25 – Coleção Malévola – Stella McCartney  

 
Fonte: imagem elaborada pela autora. 

 

Ademais, as empresas envolvidas no acordo declaram que parte do valor de cada peça 

comercializada seria revertida para uma instituição chamada SOS Children’s, dedicada a 

encontrar lares para crianças abandonadas51.  

Mas os produtos não ficaram restritos ao público infantil. Em 2014, a M.A.C., famosa 

marca de maquiagem, lançou a coleção Disney Maleficent que incluía batons, sombras, cílios 

postiços e demais itens com tons relacionados com a personagem. Eis como a linha é 

apresentada no site da empresa:  

A vilã mais icônica da Disney, trazida à vida nessa estação em um filme épico, 

inspira a coleção com cores de edição limitada em embalagens especialmente 

desenhadas para o delírio das mais sombrias e exigentes feiticeiras. Intensamente 

admirada por sua elegância maligna, seu esforço para espalhar medo nos corações 

de gerações tem efeito contrário, e joga um feitiço de adoração absoluta com tons 

sensuais tão perversamente deslumbrantes, que você não precisará de seu sono de 

beleza!52 

 

A estratégia da M.A.C. parece repetir a ideologia que reforça alguns estereótipos, tal 

como as relações mulher/sensualidade/beleza e bruxa/mal/perversão: a consciência de si 

ainda pertence ao outro. Mas o mais curioso é tal abordagem não possuir ligação direta com 

                                                 
51 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/entretenimento/malevola-inspira-colecao-infantil-de-stella-

mccartney>. Acesso: 18 jan.2016. 
52 Disponível em: < http://www.maccosmetics.com.br/whats_new/12800/Whats-New/Maleficent/index.tmpl>. 

Acesso em: 18 jan.2016. 
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as características intrínsecas à narrativa de Malévola, nem mesmo à personagem. Poderíamos 

dizer que nem mesmo à Malévola de 1959. 

As ações mercadológicas acima citadas reforçam que, no imaginário contemporâneo, 

tanto as quebras de paradigmas importantes quanto à manutenção de ideologias conservadoras 

nas mídias coexistem simultaneamente.  

 

 

3. Análise do corpus e dinâmicas dos personagens 

 

 

Nesta seção iremos analisar as duas sequências escolhidas como corpus do trabalho e 

também refletir sobre as construções simbólicas e ideologias que envolvam os principais 

personagens da narrativa de Malévola.  

Continuaremos a dedicar atenção ao processo de evolução das personagens femininas, 

procurando enfatizar nossas reflexões sobre a dimensão do Grande Feminino selvagem 

representado pela personagem Malévola, além de abordar o feminino nas figuras de Leah 

como a Rainha-invisível e da princesa Aurora, como uma Rainha capaz de (re)integrar dois 

mundos até então separados. 

No processo cíclico e progressivo que desenvolvemos na capitulo anterior, 

observamos quebras de paradigmas relacionados com as construções androcêntricas da 

mulher, como por exemplo: Valente, narrativa que traz a reunião entre a rainha/mãe e a 

princesa/filha e Frozen com a recuperação da sororidade entre as mulheres.   

Agora em Malévola, buscaremos refletir sobre a possibilidade de superação da divisão 

entre as dimensões selvagem e civilizada. Obviamente, perante a riqueza de elementos 

míticos e das construções simbólicas presentes na narrativa, teríamos muitos caminhos para 

analisar a mesma, o que pretendemos fazer em nossas futuras pesquisas sobre o assunto. 

Optamos, contudo, por uma reflexão acerca das nuances do Grande Feminino com o objetivo 

de identificar a relação simbólica entre a mulher e a Terra e também a passagem do dualismo 

que caracteriza o embate entre o selvagem e o civilizado, como também a dualidade que 

integra um ao outro. Para isso, usaremos como base nossos referenciais teóricos apresentados 

nos capítulos anteriores.  
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3.1. O Dualismo: Dividir para reinar53 

Assim como ocorre na animação clássica de 1959, “A Bela Adormecida”, o filme 

começa mostrando um castelo. Porém, em Malévola, uma voz feminina faz a narração e nos 

propõe um questionamento crítico bastante pertinente na pós-modernidade: o de contar uma 

velha história de um jeito novo. Esta proposta ressoa no sentido de que há mais de uma 

perspectiva e que não existe uma verdade absoluta, o que nos (re)insere na lógica dos contos e 

dos mitos. Transcreveremos abaixo o fragmento na íntegra:  

Vamos contar uma velha história de uma nova forma e veremos quão bem vocês a 

conhecem. Era uma vez, dois reinos que tinham o pior dos convívios como 

vizinhos. Tamanha era a discórdia entre eles que, dizia-se, somente um grande 

herói ou um terrível vilão seria capaz de apaziguá-los. Em um dos reinos vivia 

gente como eu e você, tendo um rei vaidoso e ganancioso como governante. Eles 

viviam em eterno descontentamento e invejavam a riqueza e a beleza de seus 

vizinhos: pois no outro reino, o Moors, vivia todo tipo de estranhas e maravilhosas 

criaturas. E eles não precisavam de um rei ou de uma rainha, pois confiavam uns 

nos outros54. 

Podemos interpretar aqui um paralelo entre o mundo moderno – representado pelo 

reino humano civilizado – que incluía “gente como eu e você” – e que possuía uma hierarquia 

verticalizada. Como já falamos, a base da modernidade é a elevação do “homem” racional; 

sabemos, contudo, que tal ideologia provém da base teológica de um deus único celeste e que 

é regida pela “Lei do Pai”. Maffesoli trata desta questão quando diz que é este modelo o que 

determina a forma com a qual a sociedade se organiza, ainda que esteja saturada: 

O “contrato social” que, a partir do século XVIII, estabeleceu-se, contrato social de 

essência racional, privilegiando o cérebro e domesticando as paixões e 

marginalizando as emoções [grifo nosso], esse contrato social está sob todos os 

aspectos totalmente saturado. A lei do Pai: a de um Deus único, ou do Estado 

onipotente, a do patriarcado e da predominância masculina, está superada 

identificando a modernidade com o chamado “projeto prometeico”, o qual, mesmo 

que ainda presente na contemporaneidade, revela-se decadente e saturado 

(MAFFESOLI, 2010, p. 52).  

Já o reino de Moors mostra que a riqueza e a beleza parecem não ser impedimento 

para o convívio harmonioso entre os que lá viviam, pois a confiança e a aceitação da 

                                                 
53 Gilbert Durand relaciona “dividir para reinar” ao regime diurno da imagem nas estruturas antropológicas do 

imaginário. 
54 Do original: “Let us tell an old story anew: and we will see how well you know it. Once upon a time, there 

were two kingdoms that were the worst of neighbours. So vast was the discord between them that it was said 

only a great hero or a terrible villain might bring them together. In one kingdom lived folk like you and me with 

a vain and greedy king to rule over them. They were forever discontent and envious of the wealth and beauty of 

their neighbours: for in the other kingdom, The Moors, lived every manner of strange and wonderful creature. 

And they needed neither king nor queen, but trusted in one another.” 



121 

 

diversidade fazem com que o local se organizasse sem a necessidade de um soberano ou uma 

soberana. Pensamos que o mais importante aqui é a semelhança desta organização com a ética 

ecofeminista que “repudia todas as formas de dominação e discriminação, fundamentadas na 

não aceitação das diferenças, incluindo os grupos étnicos, homossexuais e outras minorias” 

(WARREN apud DI CIOMMO, 1999, p. 29).   

Contudo, ainda assim, temos uma dicotomia entre os dois reinos, afinal eles estavam 

divididos. Há uma indicação de que o que impedia que houvesse paz era o dualismo 

institucionalizado pela Lei do Pai que divide para que possa imperar. A máxima divide et 

impera – atribuída ao imperador romano Júlio César, resume uma das táticas usadas pelo 

sistema patriarcal para enfraquecer as relações entre os que a ele se opõem, num processo de 

implantação de monoculturas de mentes e espíritos55 que minam a rica diversidade inerente à 

estrutura comunitária. Seja entre o reino humano e Moors, seja entre classes sociais, seja entre 

mulheres e homens, seja entre mulheres de diferentes realidades, seja nos processos de 

autoconhecimento em que nos deparamos com nossas diferentes facetas, seja na relação entre 

o ser humano e a natureza, seja entre o céu e a terra, há algo maior onde noção de unicidade 

existe sem desprezar a diversidade. Como diz Maffesoli (2010, p. 38), “o jogo da diferença, 

longe de empobrecer, enriquece”. Assim como os conquistadores romanos e de outras 

culturas imperialistas, o rei vaidoso e ganancioso – que vamos abordar em breve – possui um 

discurso dissimulado e se apresenta como o unificador. Talvez aí esteja o princípio da lenda 

que dizia que somente um grande herói ou um grande vilão poderia trazer a paz entre os 

mundos. Este discurso tipicamente paternalista ainda é encontrado em muitos 

posicionamentos políticos na contemporaneidade: a esperança do retorno do rei ou o medo 

da chegada de um grande inimigo. Ainda assim, caracteriza-se como dicotômico e renega um 

saudável e natural pluralismo.  

A harmonia abstrata de uma unanimidade de fachada está em vias de ser 

substituída, através de múltiplas tentativas e erros, por um equilíbrio conflitivo, 

causa e efeito da vitalidade das tribos. Não há mais lugar para velhos ranzinzas, 

obnubilados pelos “bons velhos tempos” de uma Unidade fechada em si mesma. 

Aquilo que os filósofos da Idade Média chamavam de unicidade, expressando uma 

coerência aberta, poderia ser uma boa maneira de compreender uma ligação, um 

vínculo social fundado na disparidade, no policulturalismo, na polissemia. Coisa 

que, com certeza, apela a uma audácia intelectual. A de saber pensar a viridência 

de um ideal comunitário em gestação (MAFFESOLI, 2010, p. 39). 

                                                 
55 O conceito de monoculturas da mente foi cunhado por Vandana Shiva. 
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Tentadora é a chance de nos estendermos nesta discussão; contudo, deixaremos de 

lado neste momento qualquer aprofundamento teórico, para que possamos tentar explicitar a 

questão através das construções simbólicas presentes na narrativa de Malévola, bem como as 

correlações que julgamos enriquecer a discussão. 

 3.2. Vilã, Heroína, Rainha, Deusa: O eterno retorno do Feminino 

Dedicaremos nossa atenção à investigação das características da personagem 

Malévola. Híbrida e complexa, ela nasce como vilã no final da década de 1950; se torna um 

ícone da franquia das princesas; e, depois de 55 anos, renasce – sem nunca ter morrido – para 

protagonizar uma narrativa que nos leva até as construções simbólicas do conto e também ao 

retorno das origens arquetípicas do mito do Grande Feminino.  

 

3.3. O olhar masculino e a necessidade de todo o Mal 

 

A “Senhora de todo o Mal”! É assim que a vilã de A Bela Adormecida refere a si 

mesma em uma das passagens da animação feita em 1959, auge da “caça às bruxas” 

macarthista. A imagem daquela Malévola – nome também criado pela Disney e que significa 

basicamente “malfeitora” – foi idealizada pelo desenhista Marc Davis, dono do mesmo olhar 

masculino56 (MULVEY, 1975) responsável pela produção da princesa Aurora e de outros 

ícones do mundo da Disney.  

Para a construção da personagem, o artista declarou que se inspirou em livros 

religiosos da Europa Oriental e nos “chifres de um diabo57” para desenhar a vilã que tinha 

uma capa com fundo vermelho e chamas aos pés na versão original (Figura 26), 

posteriormente modificada até assumir sua aparência final (Figura 27). Malévola parece ter 

sido construída para aparentar não só ser simplesmente uma fada má, mas para ser o Mal 

personificado.  

 

                                                 
56 A equipe clássica dos animadores do estúdio era formada somente por homens e era chamada de “Disney’s 

Nine Old Men”. Marc Davis era um deles.  
57 “Marc Davis: Style & Compromise on Sleeping Beauty”. Disponível em: 

<http://www.waltdisney.org/blog/marc-davis-style-compromise-sleeping-beauty>. Acesso em 10 jan.2016. 
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Figura 26 – Design Malévola – original

 
Fonte: http://migre.me/t4jQ2 

 

Figura 27 – Design Malévola - final 

 
Fonte: http://migre.me/t4V92 

 

A personalidade de Malévola de 1959 foi construída a partir de duas personagens de 

Perrault no conto original “A Bela Adormecida do Bosque”: uma fada muito velha que vivia 

numa torre e que havia sido esquecida por todos de sua existência; e uma Rainha-Ogra – esta 

última, mãe do príncipe e que devora crianças. Além disso, a Malévola de 1959 incorpora 

elementos da versão dos Grimm. Em nenhum momento a narrativa de Perrault descreve as 

antagonistas como demônios ou mesmo “Senhoras de todo o Mal” – contudo, sua natureza 

contrária ao bem absoluto está implícita em suas ações e discursos. Mas este não é o ponto: 
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em sua essência mais profunda, essas antagonistas, mais do que personificações do mal, 

representam seres impossíveis de serem domesticados no senso da dimensão prometeica, daí 

sua demonização. 

No contexto em que estas personagens foram construídas, em plena modernidade, tudo 

o que não estava dentro do padrão do adequado pela moral vigente – passivo, portanto, de 

controle – era relacionado ao mal e à imperfeição sendo, consequentemente, negado. Tal 

tentativa de controle, contudo, não elimina – nem mesmo limita – o fascínio causado por essas 

antagonistas demonizadas, fascínio este que de fato parece deslocar-se pelo imaginário 

através das eras chegando até a contemporaneidade. As narrativas criadas dentro de uma 

lógica moderna retratam um bem que tende ao Bem Absoluto: necessitam, para isso, de um 

Mal igualmente próximo do absoluto contra o qual lutar. Pode parecer grande ironia que, 

desde sempre, tais vilãs e antagonistas exerçam sedutor fascínio sobre as audiências; na 

verdade, contudo, o que percebemos é que a saturação dos modelos modernos dicotômicos na 

pós-modernidade fornece a brecha que permite o reflorescer de uma real natureza mítica e 

primitiva do feminino, livre das limitações e rótulos típicos do patriarcalismo. 

Para Maffesoli (2010, p. 60), está em curso “uma inversão de polaridades, causa e 

efeito de uma profunda mutação societal ou antropológica”, e quando diz isto o faz não no 

sentido dualista, mas sim, no pendular e cíclico.  

A natureza trágica não é mais negação, do pecado, do mal, da imperfeição. Em 

suma, ela não é mais a negação de todos esses ingredientes que fazem parte de nós. 

Mas, sim, aceitação do claro-escuro da existência. A natureza, compreendida desta 

maneira, substitui a perfeição pela completude (MAFFESOLI, 2010, p. 63). 

 

E é nesse cenário de completude que Malévola, depois de mais de meio século, viria a 

ser a primeira vilã da Disney a se tornar protagonista de uma produção fílmica – desta vez, 

contudo, apresentando características construídas a partir do olhar feminino do século XXI. 

Esta personagem expressa o resgate da natureza trágica da dimensão dionisíaca do imaginário, 

justamente em um contexto sócio-histórico no qual a validade de muitas (in)verdades 

simbólicas, intelectuais, teológicas, econômicas e culturais herdadas da modernidade vêm 

sendo questionadas.  
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3.4. O enraizamento mítico de Malévola: sobre as árvores e a xamã 

 

 

Assim como os olhos que construíram a narrativa, a voz que nos conta o conto 

também pertence a uma mulher. A narrativa aborda a história de Malévola desde sua infância 

em Moors – e é aqui que encontramos as primeiras referências de uma construção que 

expressa a representação do arquétipo da Mulher Selvagem o qual, mais que uma mulher, é 

um espírito. O termo espírito, aliás, é usado pela narradora ao se referir a Malévola pela 

primeira vez. É bastante significativo que a suposta vilã surja pela primeira vez como uma 

menina sonhadora e feliz, a despeito dos chifres e grandes asas que parecem inusitados aos 

olhos normatizados por uma moral conservadora e dualista.  

Esta primeira aparição de Malévola já nos dá indícios de sua natureza feminista e 

xamânica: além de sonhar (Figura 28) com um casal de iguais (os dois bonecos têm asas), 

Malévola também usa seus poderes para curar as árvores com as mãos58 (Figura 29).   

 

Figura 28 – Malévola e o casal de bonecos 

 
Fonte: imagem do DVD do filme 

 

 

 

 

                                                 
58. Dentro das práticas terapêuticas integrativas, muitas de origem xamânica, as técnicas de cura que usam as 

mãos são bastante comuns. O reiki é um exemplo sendo, inclusive, já é praticado em alguns hospitais brasileiros. 

Ver mais em “Medicina integrativa ganha espaço em hospitais e até no SUS”. Disponível em: 

<http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2013/04/27/grandes-hospitais-e-ate-o-sus-estao-

adotando-a-medicina-integrativa.htm>. Acesso em 27 jan.2016. 
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Figura 29 – Malévola Curandeira 

 
Fonte: imagem do DVD do filme 

 

Outra questão que a aproxima de uma xamã é sua relação com as árvores: uma em 

especial, ao lado da qual ela surge em diversas passagens da narrativa: o carvalho. Árvore 

símbolo de sabedoria para os celtas59, os bosques de carvalho eram considerados sagrados. 

Questão interessante é a relação com Merlin, o mago conselheiro do famoso Rei Arthur: em 

algumas versões medievais, Merlin é seduzido e aprisionado em um carvalho por Viviane, 

uma fada de Avalon60 – uma espécie de Moors das lendas arturianas, conhecida também por 

“Ilha das Maçãs” ou “Ilha das Mulheres”. Em outras versões, quem faz isso é Morgana, a 

Fada, personagem que percorre o imaginário há séculos e que também tem conexões com 

arquétipos de deusas sombrias, ctônicas e ligadas à dimensão trágica dionisíaca. Durand inclui 

Morgana entre os símbolos cíclicos do regime noturno, especificamente os relacionados ao 

tempo e ao destino (2012, p. 289). 

As árvores – assim como a mulher selvagem – reúnem as dimensões do acima e do 

abaixo, do céu e da terra, da luz e da sombra, sendo capazes de renascer sem que tenham 

realmente morrido, como observado durante os ciclos das estações.  Neste sentido, apesar de 

ser um símbolo ascensional, expressa a estrutura sintética do imaginário, pois, ao passo que 

ascende aos céus, também se enraíza na escuridão.  

                                                 
59 Segundo o Oxford Dictionary of Celtic Mythology, organizado por James Mackillop, os termos “druida” e 

“druidesa” – que designam os sacerdotes e sacerdotisas desse conjunto de povos europeus – tem raiz etimológica 

no indo-europeu dru, “carvalho”.  
60 Diferente das versões medievais e modernas, o livro “As Brumas de Avalon”, de Marion Zimmer Bradley, traz 

a perspectiva feminina dos contos arturianos. Nesta obra lançada em 1979, a antiga vilã, Morgana, se transforma 

na protagonista e narradora da história.  Em 2001, foi produzida uma adaptação fílmica da obra. 
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Enfatizamos a natureza ctônica das fadas, pois Malévola esta mais próxima da 

definição usada por J.R.R. Tolkien em seus estudos sobre os contos, nos quais questiona a 

relação entre as fadas e o sobrenatural. 

Sobrenatural é uma palavra perigosa e difícil em qualquer um dos seus sentidos, 

mais amplo ou mais restrito. Mas dificilmente poderá ser aplicado a fadas, a não 

ser que sobre seja considerado meramente um sufixo superlativo. Pois é o ser 

humano que é sobrenatural (e muitas vezes de estatura diminuta) em comparação 

as fadas, ao passo que elas são naturais, muito mais naturais que ele. Essa é sua 

sina. A estrada para o reino das fadas não é a estrada para o Paraíso; nem mesmo 

para o Inferno, creio, embora alguns tenham afirmado que ela pode conduzir 

indiretamente até lá pelo dízimo do Diabo (TOLKIEN, 2013, p. 9). 

  

Com esta afirmação, Tolkien, ainda na década de 1930, traria à tona o conteúdo moral 

/teológico que viria a ser abordado na narrativa de Malévola quase um século mais tarde.  

 

 

3.5. Malévola e Lilith: ecofeministas arquetípicas 

 

A iconografia e algumas características de Malévola (Figura 30) apresentam 

elementos simbólicos e arquetípicos relacionados às deusas primitivas de várias mitologias. 

Para Von Franz (2013, p. 23), “no inconsciente todos os arquétipos estão contaminados um 

pelo outro”. 

Figura 30 – Malévola - Lilith 

 
Fonte: http://migre.me/t6hDL 



128 

 

Por sua natureza híbrida, Malévola pode ser relacionada a muitas deusas61: desde 

Inanna, arcaica deusa sumeriana que desafia o deus dos céus; a Morrigan, deusa corvo de 

origem celta irlandesa; passando pela já citada silvestre Ártemis; a deusa dragão partogênica, 

Tiamat; as gregas Erínias, conhecidas como as Fúrias da mitologia romana; e também às 

deusas ligadas à cura, como a celta Brighid e Kwan Yin, provinda das mitologias orientais. 

Como diz Erich Neumann, “a Grande Mãe não é somente a provedora de vida, mas também 

aquela que dá a morte” (2003, p. 67) e, dentro de uma lógica não linear, mas sim cíclica e 

orgânica, propicia uma nova a vida.  

Contudo, focaremos agora na controversa figura de Lilith (Figura 31) das narrativas 

hebraicas, esta, por sua vez, relacionada a outras divindades conhecidas como “Senhoras das 

feras” (ou bestas), ou seja, aquelas que regem os seres selvagens.   

Figura 31 – Lilith ou Senhora das Feras 

 
Fonte: http://migre.me/t6hC9 

 

Na mitologia hebraica, Lilith – ou a “primeira esposa de Adão” (BARING, 

CASHFORD, 1993, p. 510) – é descrita como um demônio noturno, assim como a própria 

natureza ctônica (ou selvagem). Lilith seria a sombra da “primeira mulher” lipovetskyana, e 

por isso ainda mais amaldiçoada pelo patriarcalismo que a própria Eva. A socióloga 

espanhola Martha Robles (2006, p. 34-35) ilustra a face rancorosa de Lilith. Ao exigir que 

fosse tratada igualitariamente, ela é humilhada por Adão e, após pronunciar o nome de Deus, 

abandona o paraíso. Amarga e enfurecida, acaba por se transformar numa assassina de 

crianças recém-nascidas para vingar-se. Aqui vemos o afloramento recorrente de um mesmo 

                                                 
61 A lista é extensa, pois, como buscamos demonstrar, Malévola representa o Grande Feminino, arquétipo que 

reúne todas as expressões míticas do feminino. 
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tema: a Lilith da Antiguidade mata crianças, a Rainha Ogro da versão renascentista de 

Perrault as devora, a Malévola do século XX amaldiçoa a pequena princesa recém-nascida. 

Em cada narrativa, os valores e princípios do ethos do período ditam a interpretação dessas 

personagens. Alheia a tudo isso, contudo, a linhagem de Malévola é facilmente reconhecida, 

mas não a limita ao mundo sombrio daquela Lilith condenada a ser eternamente vingativa por 

aqueles que se posicionam como suas vítimas. Numa outra forma de ver, Lilith como 

arquétipo também representa o indomesticável e questionador espírito da Mulher selvagem 

que, reforçamos, não é boa nem má.  

Refundida com sua pretensão de igualdade, diz-se que Lilith habita as profundezas 

dos oceanos desde os tempos imemoriais, e que ali é mantida pelos guardiões 

supremos por meio de reiteradas censuras, a fim de que não volte a perturbar a vida 

dos homens e de outras mulheres. Todavia, sua sombra ressurge de tempos em 

tempos, quando o clamor pela reciprocidade se infiltra na discussão dos direitos e 

de liberdades cada vez que uma mulher descobre o significado mais recôndito de 

sua criatividade (ROBLES, 2006, p. 36-36). 
 

Em resumo, Lilith desafia o status quo patriarcal e não reconhece nem a autoridade do 

Deus Pai, nem a superioridade de Adão. Se ampliarmos o foco, Lilith é, além do espírito 

selvagem no interior da mulher, a Alma do planeta que não se curva ou submete-se ao 

“patriarcado”, termo aqui usado para designar o arquétipo que representa tanto o deus da 

palavra que ordena que seu criado domine sobre todas as formas de vida na Terra, como 

também aquele sujeito histórico que, séculos mais tarde, nega o próprio pai criador, limitando 

sua existência ao pensar, crendo que a razão basta para sua plenitude. Seja como um antigo 

deus patriarca ou um Adão órfão, moderno e usurpador, esse masculino civilizador e 

civilizado e que repudia o Feminino, jamais se mostra forte o suficiente para subjugar o 

Grande Feminino. 

Novamente, encontramos tal paralelo em Malévola nos personagens Henry, o velho rei 

soberano do reino dos humanos, e Stephan, o menino do campo tornado criado do rei e que 

não mede esforços para tornar-se o novo rei o qual, sendo o primeiro de sua linhagem, ilude-

se ao crer estar livre das heranças deixadas por seu antecessor.  

Ainda que ameaçada, traída e violentada, Malévola jamais se curva: seja defendendo 

Moors dos ataques do velho rei conquistador (Figura 32), seja confrontando Stephan (Figura 

33), a fada em nenhum momento os vê como superiores, mas mostra-se naturalmente mais 

forte que eles. Neste sentido, é a amoralidade – diferente de rebeldia – de Malévola que 

justifica o fato dela não os reconhecer como reis ou soberanos.   
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Figura 32 – Malévola e Rei Henry 

 
Fonte: Imagem do DVD do filme 

 

Figura 33 – Malévola e Rei Stephan 

 
Fonte: imagem do DVD do filme 

 

 Ao contrário disto, o rei Henry, apesar de menosprezar Malévola num primeiro 

momento, ao perder a batalha admite ser incapaz de vencer “a criatura alada”. Stephan, por 

sua vez, (re)conhece o poder de Malévola e curva-se perante ela quando implora que sua filha 

não seja amaldiçoada. Ressalte-se que este reconhecimento não implica em respeito: mesmo 

tendo sido tocado pelo Grande Feminino, ele a trai em nome da ganância e presunção62. 

Tanto Henry quanto Stephan só conseguem atingir Malévola quando usam de 

subterfúgios.  Enquanto Henry oferece seu trono e sua filha, a princesa Leah, a qualquer um 

                                                 
62 No sentido da hybris grega, a presunção também é a perda da justa medida das coisas. 
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que mate “a criatura alada”, Stephan usa de todos os recursos para construir um exército e 

armas de ferro, metal que fere as fadas, com o intuito de destruir Malévola. 

Sobre as construções simbólicas das cenas, identifica-se facilmente uma relação entre 

Henry e o belicoso deus patriarcal abraâmico; já Stephan pode ser identificado num primeiro 

instante como um ‘Adão’, um simplório homem do campo, para posteriormente assumir as 

características imperialistas do presunçoso “homem” da modernidade. Tais relações 

transcendem os limites da narrativa e podem ser observadas no cotidiano da 

contemporaneidade: seja através de uma teocracia misógina (representada na narrativa por 

Henry) ou de uma tecnocracia sócio-econômica-cultural abusiva (incorporada Stephan), na 

contemporaneidade a mulher e a Terra ainda são consideradas inferiores e necessitam ser 

docilizadas ou domesticadas – tal qual fora Eva; tal qual, aos olhos dos dois antagonistas em 

questão, deveria ser Malévola.  

A personagem Leah é um exemplo do feminino domesticado, seja representando a 

mulher moralizada ou as terras estupradas por arados que nunca param. Leah nunca chega a 

ser realmente um ser autônomo: como princesa de um sistema androcentrado, ela é a filha do 

rei. Mesmo sendo a herdeira natural ao trono de Henry, ela é usada como moeda de troca pelo 

pai, se tornando esposa daquele que é feito soberano do reino dos humanos. Assim, Stephan 

inaugura sua própria linhagem.  De consorte do novo rei, Leah se torna mãe da princesa e, 

ainda que seja chamada de Rainha, ela nunca exerce a soberania. Importante ressaltar que, à 

medida que Stephan vai se tornando cada vez mais obcecado por destruir Malévola, Leah vai 

se tornando cada vez mais invisível, até desaparecer por completo – uma analogia quase que 

perfeita para a ganância de um sistema progressista baseado em consumo e que vem 

colocando a vida do planeta em risco. 

O mito do Progresso, pertencente à lógica binária, é um dos exemplos de construções 

de ideologias para a institucionalização e tentativa de manutenção do poder por parte do que 

chamaremos aqui de androcentrismo civilizatório e que se relaciona com o “projeto 

prometeico”.   

O Projeto prometeico, se tanto, do qual nunca será demais dizer que encontrou sua 

fonte no mandamento bíblico de “dominar a natureza” (Gênesis, cap. 1, v. 28) no 

que diz respeito ao ambiente: fauna e flora, mas também poder sobre o indivíduo e 

o social. É sobre essa lógica da dominação que vai ser construído o mito do 

Progresso e do igualitarismo, que é seu corolário imediato. Usando palavras mais 

comuns, as três tetas desse projeto são o higienismo (ou o risco zero), a moral e a 

sociedade “sem mácula” (MAFFESOLI, 2010, p. 34). 
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Aqui estão mapeados os elementos que motivam as ações dos reis Henry e de Stephan, 

um homem campesino (do pagus) que se corrompe para conseguir pertencer ao castelo (urbe): 

a inveja da riqueza e da beleza de Moors; e a ‘certeza’ de terem direitos garantidos sobre 

eles. Segundo Maffesoli (2010, p. 32), “a domesticação é própria da tradição judaico-cristã, 

ou melhor, da lógica semítica”; notoriamente dualista, segue uma lógica de superioridade 

humana - mais precisamente, dos homens – em relação à Natureza. A Natureza existe para 

servir especificamente ao “homem” e o mesmo vale em relação a tudo e todos que fazem 

parte dela, incluindo as mulheres.  

Poder econômico, poder político, poder simbólico, é esse o epílogo normal da 

filosofia da história e das filosofias morais. É sempre em nome do Bem, do Ideal, 

do Humano, da Classe e de outras entidades abstratas que são cometidas as maiores 

infâmias. Dentro do moralista há, sempre, um ressentido que dorme! Essa é a 

origem de tudo. É isso que constitui o cérebro reptiliano do homem moderno e que 

permanece na base do pensamento estabelecido e das instituições sociais. Mas essa 

bela construção, aparentemente ilesa, está trincada por todo lado. E é bem dessa 

porosidade que as tribos pós-modernas são, ao mesmo tempo, causa e efeito 

(MAFFESOLI, 2010, p. 34-35). 

Fosse esta uma análise que se contentasse com a identificação de um dualismo, talvez 

ela aqui se encerrasse; mas não é o caso: entendemos que uma leitura verdadeiramente pós-

moderna vai naturalmente além, em busca de uma união curativa daquilo que, num primeiro 

instante, parece antagônico.  

Na análise da sequência final, buscaremos as indicações da dualidade integrativa que 

compõe a lógica orgânica de Moors.  

 

3.6. Segunda sequência: Fundir e harmonizar63 

 

Na mesma medida em que Stephan se esforça para destruir Moors e Malévola, uma 

jornada paralela acontece na direção à reintegração entre os mundos. A princesa Aurora – 

alvo da fúria de Malévola que acaba por amaldiçoa-la para vingar-se da traição de Stephan – 

tem um papel fundamental na recuperação da harmonia entre os mundos.  

Tal maldição previa que Aurora cairia em sono eterno aos dezesseis anos, quando 

espetasse o dedo numa roca, e somente despertaria após receber um beijo de amor verdadeiro. 

Ainda bebê, Aurora é entregue a três pequenas fadas para que fosse criada num local distante 

dentro da floresta – uma tentativa de evitar os efeitos da maldição. Contudo, Malévola, com o 

                                                 
63 Gilbert Durand associa o “fundir para harmonizar” ao regime noturno da imagem nas estruturas antropológicas 

do imaginário. 
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auxilio de Diaval, o corvo metamórfico que transita por todos os mundos e é um espírito 

amoral selvagem – rapidamente descobre onde está a princesa.  

No início, Malévola apenas observa a princesa, mas aos poucos, por ela vai se 

afeiçoando – ainda que relutantemente. É bom que lembremos que Malévola não representa o 

Bem absoluto, mas isso não significa que ela não possa ser boa. Mais que isso, ela é justa em 

essência – uma característica típica da Mulher Selvagem e que também é encontrada em Baba 

Yaga: 

Baba Yaga é a medula da Mulher Selvagem. [...] Além disso, à semelhança das 

suas outras encarnações como a Mãe dos Dias e Mãe Nyx (Mãe Noite, a Deusa da 

Vida- Morte-Vida), a velha Baba Yaga é a guardiã dos seres da terra e dos céus: o 

Dia, o Sol Nascente e a Noite. [...] Baba Yaga é assustadora por ser ela própria o 

poder da aniquilação e o poder da força da vida ao mesmo tempo. Contemplar seu 

rosto é ver a vagina dentada, olhos de sangue, o recém-nascido perfeito e as asas 

dos anjos, todos juntos. [...] Uma das facetas mais notáveis da Yaga [...] está no 

fato de que, embora ela faça ameaças, ela é justa (ESTÉS, 2000, p. 120-121). 

 

Aqui talvez tenhamos algo importante que chama nossa atenção sobre a distinção entre 

a postura dualista e a dualidade: por mais que estejam obviamente ligados e projetem um no 

outro a própria sombra, uma das grandes diferenças entre Malévola e Stephan é que ela possui 

um senso de justiça que a leva a rever suas escolhas e posicionamentos.  

Também por conta da inaptidão das pequenas fadas – que após se tornarem as supostas 

responsáveis por Aurora, se disfarçam de humanas e abandonam a magia – Malévola e Diaval 

tornam-se os guardiões da princesa, acompanhando seu crescimento, alimentando-a e 

protegendo-a do perigo.  

A princesa reconhece essa relação e, quando finalmente se encontra com Malévola, a 

chama de fada-madrinha, reconhecendo Malévola como aquela que havia cuidado dela por 

toda a vida e que sempre a sentira por perto. Quando a fada pergunta como, Aurora responde 

que a sombra de Malévola a perseguia desde quando ela era pequena e que, onde quer que ela 

fosse, a sombra da fada sempre estava com ela. Os indícios da quebra da dicotomia são 

novamente fortalecidos aqui, pois Aurora representa a luz na narrativa: amorosa, inocente, 

pura a ponto de não julgar pelas aparências, e sua percepção sobre a sombra é livre do 

entendimento de o que é escuro é mau.  

Aurora, ao crescer na floresta e sob as escuras asas das forças selvagens, se desenvolve 

livre de qualquer processo de domesticação e fortalecida para questionar os condicionamentos 

que seriam naturalmente impostos a uma princesa civilizada. Assim como ocorre com  Merida 

em Valente, quando o Grande Feminino é agregado ao desenvolvimento da mulher, 
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(re)integra-se o instinto à racionalidade. A palavra reintegração se torna essencial, pois nos 

afasta da noção – também dualista – de que a mulher é naturalmente instintiva, mas destituída 

de racionalidade natural, algo que pertenceria exclusivamente ao homem.  

Para que nossa abordagem não caia na armadilha da misandria, destacamos que o 

masculino também possui dimensões orgânicas e trágicas nesta narrativa e que, apesar do 

nosso foco ser a mulher, e em consonância com nossa abordagem integrativa, ressaltamos que 

a figura do homem nas narrativas também vem se transformando. Retomamos brevemente a 

historicidade abordada no capítulo anterior, para destacar os personagens de Fergus, rei e pai 

de Merida em Valente, e Kristoff, o aliado e, posteriormente, parceiro romântico da princesa 

Anna de Frozen. Assim como Diaval e também o príncipe Philip de Malévola – os dois 

personagens caracterizam-se por não seguirem o padrão clássico das narrativas, pois possuem 

uma relação de interdependência com as personagens femininas. Mas, para que não 

tropecemos na idealização de um novo príncipe idealizado, esse masculino mais próximo do 

selvagem possui a mesma complexidade encontrada nas novas protagonistas. 

Diferentemente do Apolo solar e helênico, que, seja no mito, seja na expressão 

arquetípica – e apesar de sua beleza e brilho – nunca chega a ser amado por uma mulher, 

mortal ou deusa, Dionísio, o deus alquímico das mulheres, representa tanto o filho quando o 

consorte selvagem. Ele também possui características que retomam outra faceta do que iremos 

chamar aqui de Masculino Selvagem: Dionísio é um deus ctônico e, por sua natureza terrena e 

cíclica, também quebra a lógica dicotômica do bem e do mal. Para Maffesoli: 

 

Ascetismo é outro nome para o que está desencarnado, desenraizado. É preciso 

recordar a figura de Dionísio, que descrevi como uma “divindade arbustiva”, uma 

divindade mundana, subterrânea e cuja especificidade é, justamente, simbolizar, 

cristalizar o prazer de viver. Ao mesmo tempo, efêmero e intenso. A aceitação do 

destino, da morte, quer dizer, do natural é a caução de uma vida em que todos os 

possíveis são vividos em plenitude. Encontra-se aqui uma temática nietzschiana 

(sic): o espírito dionisíaco é aquele que ama seus instintos (MAFFESOLI, 2010, p. 

69). 

 

Diaval desenvolve um amor e respeito por Aurora, tornando-se também uma espécie 

de anjo da guarda da princesa. Da mesma forma, ainda que tenha se colocado como “servo” e 

“asas” de Malévola por ela lhe ter salvado a vida, no decorrer da narrativa ele vai se tornando 

aliado da fada, a ponto de ser a voz da consciência de Malévola e questionando-a quando ela 

demonstra a tendência de ser injusta.  

Ao citarmos os personagens masculinos, avançamos na direção da questão do beijo de 

amor verdadeiro que despertaria Aurora de seu sono eterno. Philip, diferentemente do 
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príncipe das versões anteriores do conto, ao se deparar com a princesa adormecida – e apesar 

de reconhecer que Aurora é a mais bela jovem que ele já havia visto – questiona se seria 

correto beijá-la naquela situação, sem o consentimento dela e também por tê-la visto apenas 

uma vez. Pela insistência das pequenas fadas e, mesmo que na dúvida sobre o encantamento, 

ele acaba por beijá-la, mas, como sabemos, o beijo por si só não é sinônimo de um amor 

verdadeiro. Há aqui uma importante quebra de paradigma, além da obviedade do beijo não 

surtir efeito: Philip questiona se deveria mesmo fazer aquilo. Neste momento, avançamos 

simbolicamente no caminho de um masculino que respeita a soberania das mulheres e 

afastamo-nos da postura abusiva e usurpadora dos homens, considerada natural e de direito 

para algumas culturas e teologias.  

 Malévola vê ali a “prova” de que um beijo de amor verdadeiro era algo que realmente 

não existia e assim, acredita que a maldição não seria quebrada, condenando a princesa ao 

sono eterno. Contudo, em seguida acontece sua redenção: da mesma forma que Aurora já 

havia reconhecido Malévola como sua outra parte, ao referir-se a ela como sua sombra, 

Malévola também reconhece que Aurora a nutria. A redenção não vem através de um pedido 

de perdão, mas no reconhecimento de que o mal causado pela fada era resultado da perda da 

consciência de si – manifestada no ódio e na necessidade de vingança contra Stephan. Ao 

reconhecer o poder de Aurora relacionado à pureza de coração e à capacidade de inspirar o 

(re)florescer da luz onde havia somente sombra (características  arquetípicas64 de deusas da 

primavera e do renascimento), Malévola reacende o amor dentro de si e restaura seu 

equilíbrio. Ela volta para o Si mesma ou ainda, retoma o contato com seu Self, no sentido 

junguiano.  Em outra camada simbólica, ocorre também a benção da Mãe Selvagem, através 

do beijo que Malévola dá na fronte de Aurora e que faz a princesa despertar. Num paralelo 

com contos primitivos como o de Vasalisa, para Clarissa Pinkola Estés , o resgate da vida – lá 

simbolizado pela recuperação do fogo vital – simboliza o renascimento e a integridade da 

alma feminina.  

Muitas mulheres estão se recuperando dos seus complexos de "ser boazinhas", nos 

quais, independente (sic) de como se sentissem, independente (sic) do que as 

acossasse, elas reagiam de uma forma tão doce a ponto de ser praticamente 

humilhante. Embora elas pudessem sorrir gentis durante o dia, à noite rangiam os 

dentes como bestas – era a Yaga na sua psique lutando para se expressar (ESTÉS, 

1999, p. 121). 

 

  

                                                 
64 Ver mais em “A Deusa Interior”, de Jennifer Baker e Roger Woolger.  
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 Longe dos extremos da necessidade de ser boa demais como as princesas clássicas ou 

má demais como as vilãs clássicas, a integração entre Malévola e Aurora simboliza um 

avanço da presença da dimensão trágica na alma e no imaginário coletivo, dimensão trágica 

que não ordena em busca de um progresso teocrático ou prometeico, mas organiza 

progressivamente.  

 Maffesoli (2010, p. 52) indica que, ao superamos a predominância do masculino e do 

Deus único – citados na análise da primeira cena – e ao reintegramos o racional e o emocional 

em nossas relações, acessamos o conceito de pacto, relacionado à “lei dos irmãos” e à 

horizontalidade. Seja o pacto de natureza ecológica, presidencial, diplomática ou afetiva, o 

diferencial que merece destaque aqui é o consenso.  

 

A mãe terra, “Gaia”, recupera sua honra e a lei dos irmãos, feita de horizontalidade, 

tende a reencontrar alguma força e vigor. É esse o desafio que a socialidade pós-

moderna nos faz. Ela é mais autóctone, vinculada a esta terra, mais sensível 

também: os humores individuais e sociais ocupam nela um lugar de destaque. Para 

retomar uma expressão do sociólogo Max Scheler, está a caminho um Ordo amoris, 

priorizando o sentimento de pertencer e a experiência vivida. Todas as coisas 

enraízam-se no aqui e agora (MAFFESOLI, 2010, p. 53). 

 

Durante a violenta batalha entre Stephan e Malévola dentro do castelo, Aurora se 

refugia na sala onde as asas da fada haviam sido guardadas pelo rei. Quando a princesa se 

aproxima das asas que estavam presas, estas despertam, pois, de alguma forma, a reconhecem. 

Aurora derruba a gaiola e as asas libertam-se, retornando para Malévola, que estava prestes a 

ser morta por Stephan. Malévola, que nunca deixou de ter seus poderes, ao recuperar suas 

asas, torna-se íntegra por completo e Stephan é derrotado65. 

A sequência final da narrativa mostra Moors bem diferente de quando Malévola se 

autoproclamara rainha e tirana (Figura 34), ferindo a moral orgânica do reino selvagem e, 

assim, esterilizando-o como mostra o trono feito de galhos secos e sem vida. A segunda parte 

do corpus de nossa dissertação é a cena da coroação de Aurora como Rainha dos dois reinos –

que, unificados, se tornam um só, ou seja, as separações entre o selvagem e o civilizado 

deixam de existir e passam a coexistir numa mesma unicidade ambivalente.  

                                                 
65 Por fugir de nosso escopo principal e por sua natureza densa e completa, não entraremos numa análise mais 

profunda sobre a recuperação das asas. Contudo, pretendemos fazê-lo posteriormente. 
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Figura 34 – Malévola como a Rainha de Moors 

 
Fonte: imagem do DVD do filme 

 

Assim, o mesmo trono usado por Malévola se cobre de flores (Figura 35), 

característica de renascimento e da ligação entre Aurora (o amanhecer) e deusas da primavera, 

tal como a Core grega.  

Figura 35 – Coroação de Aurora 

 

Fonte: http://migre.me/t84j5 

Isto explicita a característica trágica e integrativa por nós citada e que aflora nas 

últimas frases da narrativa, a seguir descritas: 

Malévola diz: “Nossos reinos foram unificados. “Eis aqui vossa rainha!" 

Aurora narra: “Então, você vê, a história não é exatamente como lhe contaram. E 

eu a conheço bem, pois eu sou aquela a quem chamaram de “A Bela Adormecida”. 
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No final, meu reino foi unificado nem por herói, nem por vilão – como previa a 

lenda – mas por alguém que era tanto herói quanto vilão: e seu nome era 

Malévola”.66 

A perspectiva feminina é ainda mais fortalecida neste final, quando Aurora afirma 

conhecer muito bem a história, pois ela é aquela a que chamam de Bela Adormecida: uma 

narrativa sobre o feminino, em voz feminina, sobre uma história recontada a partir de um 

“olhar feminino”. Salta aos olhos ainda o cumprimento das velhas profecias – como sempre, 

enigmáticas e aparentemente paradoxais: é justamente a natureza dual de Malévola, a um 

tempo heroína e vilã como previsto pelas “antigas lendas”, que quebra a dicotomia do bem e 

do mal absolutos, reforçando que tal dualidade possibilita que dimensões outrora antagônicas 

podem e tendem a se fundir, harmoniosa e tragicamente, numa mesma e híbrida identidade, 

tanto no âmbito individual quanto no coletivo.   

A narrativa termina com Malévola ascendendo aos céus (Figura 36) juntamente com 

seu grande aliado Diaval e voa livremente em direção ao sol.  

Figura 36 – Ascensão de Malévola 

 

Fonte: imagem do DVD do filme 

Apesar do “final feliz”, chama-nos a atenção que a narrativa se encerra ao som do 

tema da assim descrita “Senhora de todo o mal”: a Malévola vilã de 1959, um desfecho que 

fortalece ainda mais a natureza Além do Bem e do Mal de Malévola. 

                                                 

66 Original em inglês: “Maleficent: Our kingdoms have been unified. “You have your queen! Aurora’s voice: 

“So, you see, the story is not quite as you were told. And I should know, for I was the one they called Sleeping 

Beauty. In the end, my kingdom was united not by hero or a villain – as legend had predicted – but by one who 

was both hero and villain: and her name was Maleficent.” 

 



139 

 

CONCLUSÃO 

Partindo das transformações ocorridas nas principais narrativas presentes nas 

produções da Disney (EUA) que têm por base os contos de fadas, procuramos estabelecer, 

dentro de um contexto sociocultural, um mapeamento das evoluções e revoluções de que 

foram objeto as representações midiáticas da mulher ao longo de praticamente oitenta anos. 

O nosso objeto principal foi estudar a construção imaginária em torno da mulher e da 

Natureza no cinema e traçar paralelos entre as características arquetípicas e simbólicas da 

personagem Malévola em relação à identidade da mulher na contemporaneidade.  

Através da análise das características simbólicas apresentadas no filme, estabelecemos 

as relações que reforçaram nossa busca da identificação de um processo de superação do 

paradigma dualista, típico da estrutura patriarcalista, pelo qual a mulher é normalmente 

representada no imaginário e encontrada nos produtos da mídia. Esta possibilidade também 

está potencialmente relacionada ao que entendemos sobre o Bem e Mal como arquétipos que 

compõem o imaginário social e que poderiam estar conectados a novas alternativas de 

identidades. 

No primeiro capítulo deste trabalho, exploramos os três pilares de nossa 

fundamentação teórica para a análise do corpus de nosso objeto, bem como suas relações com 

os estudos da comunicação. Desenvolvemos primeiramente uma explanação sobre a 

construção do imaginário social, assim como dos conceitos referentes às bases dos estudos 

culturais com ênfase em gênero, e também um panorama sobre a vertente espiritualista do 

ecofeminismo. 

Estes três referenciais teóricos – que têm como base as análises dos contextos sócio-

históricos – mostraram-se bastante adequados para a reflexão sobre a questão principal de 

nosso trabalho, qual seja, a superação das dicotomias e dualismos a respeito das construções e 

representações da mulher dentro de uma cultura que privilegia o homem e também 

supervaloriza o mundo civilizado em detrimento do mundo selvagem. 

Em conexão com os estudos da Comunicação, os três referenciais puderam estabelecer 

contato e diálogo com aquilo que, numa visão fragmentada, é o conjunto de partes que tão 

somente se opõem, mas que no contexto da pós-modernidade, ao invés de se oporem 

complementam-se, sem prejuízo de suas características distintas. 
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No capítulo II, em que tratamos das origens míticas dos contos de fadas, pudemos 

verificar a influência da cultura nas transformações das narrativas e suas relações com a moral 

dos contextos das épocas em que foram difundidas. 

Desde o século XVII, com a publicação da coletânea de Charles Perrault, até as 

adaptações produzidas pela Disney, os contos de fadas trilharam uma longa jornada, mas 

ainda assim preservaram sua essência e, mesmo diante dos desafios propostos pelo 

maniqueísmo do mythos vs. logos, parecem ter encontrado na pós-modernidade um solo fértil 

para o reflorescer de suas representações mais primordiais nas mídias – em especial, no 

cinema. 

O estudo sobre a história do cinema revelou a presença da mulher desde o princípio, 

ainda que suas diversas representações surgissem condicionadas pelo “olhar masculino” 

(MULVEY,1975). Tal panorama, contudo, mudou a partir dos avanços das conquistas do 

movimento de emancipação da mulher e das lutas feministas, influenciando, assim, as 

produções fílmicas, não só no cinema alternativo, mas também nos produtos de 

entretenimento. 

A pesquisa sobre o Bem e o Mal nos contos de fadas e suas representações no cinema 

revela que tal dicotomia vem sendo seriamente questionada, tendo em vista que as fronteiras 

que delimitam as áreas de ação de um e de outro, bem como suas representações imagéticas, 

deixaram, em tempos recentes, de ser assim tão cristalinas. 

 Esta mesma dinâmica é vivenciada no mundo contemporâneo: a Natureza, o 

feminino, o selvagem e as identidades relacionadas com estes conceitos – desprezados e 

considerados inferiores até meados do século XX pelo sistema regido pela cultura 

androcentrada e civilizatória – parecem (re)agir e (re)tomar de forma “efetiva” seu espaço no 

imaginário e nas mídias. Isto se dá não apenas graças à aceitação de que existem outras 

formas de pensar/ agir/ sentir, mas também pelo eventual fracasso de um modelo de 

organização social que é basicamente urbana, racionalista e consumista e que caminha a 

passos largos, se alguns importantes paradigmas não forem quebrados, para a destruição do 

tecido social e do planeta.  

Dedicamos, no terceiro capítulo, especial atenção ao processo de criação e 

transformação das personagens femininas em narrativas desenvolvidas a partir de contos de 

fadas pela Disney e aliamos as teorias de Gilles Lipovetsky em seu livro “A Terceira Mulher” 
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no intuito de verificar as representações morais e imorais, ou ainda, as princesas domesticadas 

e as vilãs demonizadas. Contudo, ressaltamos que, ao estruturarmos a genealogia das 

personagens da Disney, bem como o teor de suas narrativas, pudemos observar a influência 

das modificações culturais aliadas aos eventos sócio-históricos em curso, num processo de 

revolução que foi alterando gradativamente a relação entre protagonistas e antagonistas. Se 

nas primeiras décadas do século XX o conflito era entre um Bem absoluto contra um Mal 

absoluto, as transformações culturais citadas ocasionaram um diluição da linha que separa 

princesas de vilãs. No mundo pós-revolução feminista, especialmente a partir da década de 

1990, a decadência das princesas passivas ficou evidenciada, as quais vêm dando lugar a 

protagonistas cada vez mais ativas e independentes.  As mulheres representadas nas novas 

narrativas passam a ser mais cooperativas entre si, reforçando o tema da interdependência. O 

viés romântico das narrativas que envolviam a espera passiva pelo príncipe encantando dá 

lugar, agora, à busca por uma integração mais profunda e pessoal das personagens, num 

processo que remete à individuação junguiana, e que leva as personagens a estabelecer 

relações mais complexas entre si.  

As princesas e rainhas de Valente e Frozen representam dois importantes avanços na 

representação da mulher nos produtos comunicacionais, especificamente nas adaptações dos 

contos para o cinema de animação. Seja a (re)união entre mãe e filha, seja na (re)união entre 

irmãs, a quebra do paradigma maniqueísta inerente às construções androcentradas da mulher 

vai se fortalecendo nestas novas narrativas inspiradas em velhos contos e mitos.  

A relação entre as personagens femininas das narrativas segue se modificando e 

reverberando as modificações na cultura e nas identidades e, da mesma forma, dissemina 

formas simbólicas e ideologias que se (re)produzem no imaginário e na sociedade.  

No quarto e último capítulo adentramos o mundo daquela que não é rainha ou 

princesa. Refletimos sobre o universo que compõe a narrativa de Malévola através da análise 

de dois momentos do filme, bem como verificamos as origens e as modificações sofridas pela 

personagem central, de sua encarnação primordial como “Senhora de todo o Mal” para aquela 

que, desafiando os padrões dicotômicos, mostra-se a única capaz de fundir os dois reinos – o 

civilizado e o selvagem – para finalmente coroar uma princesa e harmonizar o mundo agora 

unificado. Em Malévola, vimos uma grande possibilidade de um grande avanço daquela que 

chamamos de a mulher além do bem e do mal. 
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No efervescer de tempos como os nossos, em que o que outrora era tido como sólido e 

perene se mostra cada vez mais volátil e temporário, cremos ser de suma importância um 

mapeamento profundo das transformações a que se propõe a figura da Mulher – tanto no 

âmbito social quanto como representação das forças vitais da Natureza. É, portanto, nossa 

esperança que este trabalho contribua para esse fim, suscitando uma apreciação de novas 

formas de tratar as antigas narrativas que trazem, em seu bojo, as sementes de uma sociedade 

mais justa e equilibrada. 
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