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RESUMO 

Esta pesquisa apresenta uma análise sobre a representação feminina nos 
contos de literatura infantojuvenil pós-moderna. A problemática gerou a 
seguinte questão norteadora: os discursos presentes nos contos de literatura 
infantojuvenil pós-modernos ainda apresentam estereótipos femininos? O 
objetivo geral foi identificar como são construídas as personagens femininas 
nos contos infantojuvenis, sobretudo, os pós-modernos, traçando um paralelo 
comparativo com os contos tradicionais, no intuito de compreender os 
discursos pertencentes a cada momento histórico, bem como a identidade 
construída em cada um desses períodos. Especificamente, buscamos: a) 
analisar a construção do estereótipo feminino; b) identificar as regularidades e 
dispersões discursivas presentes nas obras; c) relacionar a ocorrência de 
discursos a partir de uma contingência histórica específica, por meio da 
retomada de discursos já-ditos. Caracterizamos este estudo como sendo do 
tipo qualitativo de cunho bibliográfico e, como método de análise, utilizamos a 
Análise do Discurso de linha francesa. Para coletar os dados, fizemos uma 
pesquisa bibliográfica, buscando selecionar títulos que trouxessem a figura 
feminina em seu enredo. Para compor o corpus da nossa pesquisa escolhemos 
quatro obras pós-modernas, todas escritas por mulheres, cuja finalidade foi 
analisar como tais mulheres constroem as personagens femininas em seus 
livros. Os principais referenciais que fundamentaram a pesquisa foram os 
estudos sobre Literatura Infantil: Carvalho (1987) e Zilberman (2014); Análise 
do Discurso: Foucault (2008) e Gregolin (2001); Concepções de Estereótipo e 
Gênero: Bhabha (2013), Vargas (2009) e Perrot (2007); Pós-modernidade: 
Lyotard (1991), Baudrillard (1991); Identidade: Hall (2006) e Bauman (2005). 
Com base na análise dos dados, foi possível concluir que as identidades não 
são mais as mesmas. No que compete à identidade feminina, temos uma nova 
concepção de ser mulher na pós-modernidade. Os contos de literatura 
infantojuvenil pós-modernos têm representado, através de suas personagens, 
mulheres que rompem com estereótipos de beleza, de passividade e de 
extrema dependência masculina. As “novas princesas” empoderadas assumem 
novas identidades e estão livres para construírem suas próprias histórias.  

 
Palavras-Chave: Literatura Infantojuvenil. Análise do discurso. Estereótipo de 
Gênero. Identidade. 
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ABSTRACT 
This research presents an analysis about the female representation in the 
stories of postmodern child and adolescent literature. The problematic 
generated the following guiding question: do the discourses present in 
postmodern children's stories still present female stereotypes? The general 
objective was to identify how the female characters are constructed in the 
infantojuvenis tales, especially the postmodern ones, drawing a comparative 
parallel with the traditional tales, in order to understand the discourses 
belonging to each historical moment, as well as the identity constructed in each 
one of these periods. Specifically, we seek to: a) analyze the construction of the 
female stereotype; b) identify the regularities and discursive dispersions 
presents in the words; c) relate the occurrence of discourses based on a 
specific historical contingency, through the resumption of already spoken 
discourses. We characterized this study as being of the qualitative type of 
bibliographical character and, as method of analysis, we used the french 
speech Discourse Analysis. To collect the data, we did a bibliographical search, 
seeking to select titles that would bring the female figure in its plot. To compose 
the corpus of our research we chose four postmodern works, all written by 
women, whose purpose was to analyze how these women construct the female 
characters in their books. The main references that supported the research 
were the studies on Children's Literature: Carvalho (1987) and Zilberman 
(2014); Discourse Analysis: Foucault (2008) and Gregolin (2001); Concepts of 
Stereotype and Gender: Bhabha (2013), Vargas (2009) and Perrot (2007); 
Postmodernity: Lyotard (1991), Baudrillard (1991); Identity: Hall (2006) and 
Bauman (2005). Based on the analysis of the data, it was possible to conclude 
that the identities are no longer the same. As far as female identity is 
concerned, we have a new conception of being a woman in postmodernity. 
Postmodern tales of children's literature have represented, through their 
characters, women who break with stereotypes of beauty, passivity and 
extreme dependence on men. Empowered "new princesses" take on new 
identities and are free to build their own stories. 
 

Key-words: Children's Literature. Discourse Analysis. Gender stereotype. 
Identity. 
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DAS CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS À CONSTRUÇÃO DA 
PRESENTE PESQUISA 
 

 

Não sei dizer precisamente quando começou a minha admiração pela 

literatura infantil; só sei que não vem de agora. Venho de uma família humilde, 

pouco letrada, meus pais estudaram somente até a quarta série e não tinham o 

hábito de ler. Na infância, tive pouquíssimos livros infantis. Lembro-me de 

alguns exemplares que eu e minha irmã, Andréia, ganhamos de uma tia. Eram 

exatamente três: "A pequena vendedora de fósforo" de Hans Christian 

Andersen, "Cachinhos dourados e os três ursos" de Robert Southey e uma 

bíblia infantil, cujo título era "Meu livro de histórias bíblicas". Como ainda não 

sabia ler, minha irmã os lia infinitas vezes para mim.  

Apesar de ter tido poucos livros, histórias não me faltaram. Quase todos 

os dias, ouvia histórias, ora de meus pais, ora de meus tios ou até mesmo da 

vizinha com quem ficava, até que meus pais chegassem do trabalho. Eram 

histórias de todos os tipos: inventadas, engraçadas, emocionantes, 

assustadoras. Porém, os contos supersticiosos, eram os que prevaleciam. 

Lendas da mula-sem-cabeça, do lobisomem, do saci, do curupira, da pisadeira, 

de tumbas respiravam. Apesar de sentir muito medo, adorava. Tais histórias 

me pareciam tão reais que interrompia inúmeras vezes o contador(a) para 

perguntar: "De verdade?". 

Fui crescendo e, na escola, pude ter contato com muitas outras obras 

literárias. Lembro-me de uma sala de leitura bem aconchegante que tínhamos 

em uma das escolas que estudei. Sempre tive, dentre os muitos professores, 

aqueles que me incentivavam à leitura, presenteavam-me com livros. Em 

especial, os professores de português e literatura. Penso que foram eles o 

maior motivo de ter escolhido graduar-me em Letras. Na graduação, fui ainda 

mais envolvida pela literatura, principalmente, porque as minhas professoras, 

Mônica, Andrirlei e Núria, eram e, ainda são, completamente apaixonadas por 

literatura.  

O gosto pela literatura infantil ficou ainda maior com a chegada do meu 

filho, João Pedro. Comecei a ler para ele quando ainda estava dentro do útero 

e, hoje, já estamos com uma vasta coleção de obras infantis, desde as 
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tradicionais às pós-modernas. Sempre que presenteio meu pequeno com um 

livro, sinto-me duplamente realizada. 

Contudo, só comecei a pensar mais criticamente a literatura, ou melhor, 

o mundo, depois de ingressar no curso de pós-graduação stricto sensu 

(Mestrado em Letras). As aulas de Análise do Discurso, com a professora 

Marília, bem como as aulas de Pluralidade Cultural e Linguagem, ministradas 

pela professora Nair, foram bem marcantes para mim. Posso dizer que foram 

provocantes, inquietantes. Em alguns momentos me senti completamente 

deslocada, descentralizada, com as teorias apresentadas. Fui levada a 

repensar a minha existência nesse mundo pós-moderno, em que o capitalismo 

reina triunfante; fui levada a repensar as minhas identidades enquanto mulher, 

esposa, mãe, professora, estudante.  

Diante das diversas posições sociais que assumimos em nosso dia a 

dia, algumas vezes, entramos em contradição com a gente mesmo. Hall (2006) 

nos explica tal fenômeno, apontando que "o sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao 

redor de um "eu" coerente" (p.13). Assim, nós sujeitos, estamos continuamente 

sendo deslocados e interpelados por novas concepções de ser e estar em 

sociedade. 

Diante de uma época caracterizada pela mudança rápida e constante, 

o discurso literário não poderia permanecer o mesmo, obviamente. Por 

acreditar que o discurso literário reflete as concepções e ideologias que 

permeiam a sociedade em uma dada época, seja para reafirmá-las, seja para 

contestá-las, é que propomos analisar a representação feminina nos contos de 

literatura infantojuvenil pós-modernos.  

Sabemos que a literatura, aliada ao poder do discurso prazeroso e 

lúdico, propaga doutrinas, cultiva ideologias, transmite ideias e valores que 

serão de alguma maneira absorvido pelos leitores. E quando o assunto é 

literatura infantojuvenil, há que se ter um cuidado especial, pois estamos 

lidando com um público de crianças e adolescentes ainda em fase de 

formação, tanto como leitores quanto como sujeitos. 

Notamos que existem alguns trabalhos a respeito das personagens 

femininas nos contos infantojuvenis, contudo, ainda há pouca referência ao 

estereótipo de gênero nas obras literárias que remetam à questão da 
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identidade feminina na Pós-modernidade. Essa constatação nos motivou a 

seguir adiante, pois julgamos pertinente ressaltar o trabalho de escritoras que 

trataram do tema, justificando, assim, uma melhor divulgação do papel da 

mulher na sociedade.  

Alguns estudos relevantes dentro dessa temática serviram para 

subsidiar nossa reflexão, quais sejam: A representação da menina e da mulher 

no conto de fadas moderno: novos destinos em “Além do bastidor” “A moça 

tecelã” de Marina Colasanti, de Lívia Maria Rosa Soares e Diógenes Buenos 

Aires de Carvalho, 20151; A representação da mulher pós-moderna em contos 

de escritoras brasileiras contemporâneas, de Mirian Cardoso da Silva & Wilma 

dos Santos Coqueiro, 20152; Representação feminina na narrativa 

infantojuvenil brasileira contemporânea, de Leda Cláudia da Silva, 20103.  

Observamos, ainda, trabalhos de pesquisa, resultantes em dissertações 

de Mestrado como: Representações da Mulher em Obras de Helena Parente 

Cunha, Lygia Fagundes Telles e Marina Colasanti, de Wanessa Zanon de 

Souza. 2009; Era uma vez... Branca de Neve e a Representação Feminina no 

Conto Clássico e no filme Espelho, Espelho Meu, de Ana Luisa Feijó Cosme, 

2016; Era uma vez... As metamorfoses nos contos de fadas contemporâneos, 

de Ana Cláudia Nascimento Theodoro, 2012. 

Mais recentemente, tivemos acesso ao livro Once Upon a Time: da 

literatura para a série de TV, resultado da pesquisa de Pós-doutorado de 

Sandra Trabucco Valenzuela, 2016. O livro faz um rastreamento da 

transposição de personagens clássicas dos contos de fada para a primeira 

temporada da série televisiva Once Upon a Time, produzida pela rede norte-

americana ABC, ligada à Disney. Embora a autora faça reflexões a partir de 

autores que pensam a pós-modernidade, discuta a questão de gênero e utilize 

a intertextualidade em sua obra, não sentimos o aprofundamento necessário a 

que nos propusemos neste trabalho, principalmente no que se refere aos 

estereótipos femininos e à análise discursiva. 

 

                                                
1
<https://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/viewFile/5114/pdf_9> 

2
<http://alpha.unipam.edu.br> 

3
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323127101006> ISSN 1518-0158> 
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Diante do exposto, observa-se que a presente pesquisa é relevante 

devido aos caminhos percorridos para fazer uma análise mais profunda acerca 

da representação da mulher na literatura. Acreditamos nas significativas 

contribuições que este trabalho pode oferecer para as linhas de análises 

linguísticas e estudos culturais.  

Para os estudos linguísticos, este trabalho poderá contribuir, 

principalmente, nos campos de análise do discurso, visto que utilizamos tal 

método para identificar as formações discursivas presentes nas obras 

analisadas. Esta pesquisa também se faz imprescindível à educação e estudos 

culturais porque permite a nós educadores uma visão mais crítica e reflexiva da 

literatura infantojuvenil, o que reflete também na maneira como trabalhamos 

com ela. 

Assim, na busca de compreender os discursos que permeiam os contos 

tradicionais e os discursos que emergem em um contexto sócio histórico pós-

moderno, surgem os primeiros questionamentos que partem da seguinte 

questão problematizadora: Os discursos presentes nos contos de literatura 

infantojuvenil pós-modernos ainda apresentam estereótipos femininos? 

Como objetivo geral, então, propusemos a identificar como são 

construídas as personagens femininas nos contos infantojuvenis, sobretudo, os 

pós-modernos, traçando um paralelo comparativo com os contos tradicionais, 

no intuito de compreender os discursos pertencentes a cada momento 

histórico, bem como a identidade construída em cada um desses períodos. 

Para atingirmos tal meta, buscamos os seguintes objetivos específicos: a) 

analisar a construção do estereótipo feminino; b) identificar as regularidades e 

dispersões discursivas presentes nas obras; c) Relacionar a ocorrência de 

discursos a partir de uma contingência histórica específica, por meio da 

retomada de discursos já-ditos. 

Para tratar da construção e participação feminina nos contos de 

literatura infantojuvenil, bem como da importância da literatura infantil para o 

desenvolvimento psicológico da criança, apoiamo-nos em Bárbara Vasconcelos 

de Carvalho (1987), Bruno Bettelheim (1980), Mariza B. T. Mendes (1999). Ao 

percorrermos um pouco a história da literatura infantojuvenil, apontando as 

principais características desse gênero narrativo e seus principais contadores, 

continuamos embasadas em Bárbara Vasconcelos de Carvalho (1987), como 
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também em Maria Antonieta Antunes Cunha (1991), Fanny Abramovich (1997) 

e Regina Zilberman (2014). Contamos, ainda, com Nair F. G. do Amaral (2008) 

e Sueli de Souza Cagneti (2013) para refletirmos as principais características 

das princesas dos contos tradicionais em relação aos contemporâneos. 

Utilizamos como método de análise dos dados a Análise do Discurso. 

Dessa maneira, ao trabalharmos com os conceitos de formação discursiva, 

regularidades/dispersão, memória e interdiscursividade, apoiamo-nos nas 

concepções teóricas de Análise do Discurso de linha francesa, mais 

especificamente nos postulados de Michel Foucault (2008), Maria do Rosário 

Gregolin (2001) e Dominique Maingueneau (1998). 

Também se fez necessário dialogarmos um pouco sobre questões de 

estereótipo de gênero, identidade e pós-modernidade. Assim, contamos com 

os conceitos de Homi Bhabha (2013), Juliana R. Vargas (2009), Michelli Perrot 

(2007), Marília P. Carvalho (2012), Guacira L. Louro (2003), Gilles Lipovetsky 

(1997) e Gayatri C. Spivak (2010), Stuart Hall (2006), Zygmunt Bauman (2005), 

Lyotard (1991) e Baudrillard (1991). 

A metodologia dessa pesquisa caracteriza-se por uma abordagem 

qualitativa visto que, se preocupa, com a compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais. Em relação aos procedimentos adotados, a 

pesquisa é de cunho bibliográfico. 

Para formar o nosso corpus de análise fizemos uma pesquisa 

bibliográfica buscando diversos títulos que trouxessem a figura feminina em 

seu enredo. A partir disso, selecionamos quatro obras pós-modernas, todas 

escritas por mulheres o que na verdade não foi uma mera coincidência, mas 

sim, propositalmente, para analisarmos como tais mulheres constroem as 

personagens femininas em seus livros. São elas (obras e autoras): "A Princesa 

Espertalhona" de Babette Cole; "Procurando Firme" de Ruth Rocha; "História 

Meio ao Contrário" de Ana Maria Machado e "Seu Rei Mandou Dizer" de 

Giselda Laporta Nicolelis. 

Dessa maneira, estruturamos a presente dissertação da seguinte 

forma: Introdução; Desenvolvimento (composto por três seções); 

Considerações Finais e Referências. 

Na introdução, apresentamos as motivações, ligadas às experiências 

pessoais e acadêmicas com a literatura infantil que levaram à escolha do tema 
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da nossa pesquisa. Elencamos, ainda, a relevância da pesquisa, a questão 

problematizadora, seguida dos objetivos traçados e um breve desenho da base 

teórica que sustenta a nossa análise.  

No desenvolvimento, seção 1, poderemos observar o delineamento da 

pesquisa, que trata dos aspectos metodológicos, apresentando as questões 

norteadoras e objeto de pesquisa, assim como o tipo de abordagem, corpus e 

método de análise.  

Na seção 2, encontra-se a base teórica da presente dissertação. 

Iniciamos a seção fazendo uma justificativa para a utilização do termo "pós-

modernidade". Considerando a polêmica entre as teorias que abordam o tema, 

vimos como necessário ressaltar o sentido e função atribuído ao mesmo na 

presente pesquisa. Na sequência, fizemos um percurso histórico-literário 

abordando a importância da literatura infantil para o desenvolvimento da 

criança, as suas principais características e principais contadores. Refletimos, 

também, sobre as principais características das princesas tradicionais em 

relação às princesas pós-modernas. Em seguida, tratamos dos pressupostos 

teóricos de Análise do Discurso, conceituando questões de formação 

discursiva, regularidades/dispersão, memória e interdiscursividade. Por último, 

dialogamos um pouco sobre estereótipo de gênero e identidade. 

Na seção 3, discorremos sobre as análises e seus respectivos 

resultados, a partir da seleção dos títulos. Obedecemos a critérios de análises, 

explicitando, através das "Formações Discursivas", as estratégias linguísticas, 

as regularidades e dispersões na linguagem; a partir das "Memórias 

Discursivas e da Interdiscursividade" ressaltamos as heterogeneidades e 

recorrências discursivas, a retomada e ressignificação dos já-ditos; no critério 

"Estereótipo e Identidade feminina", salientamos a questão do estereótipo 

como estratégia discursiva, a visão estereotipada da mulher, os deslocamentos 

e a criação de novas identidades. 

Nas considerações finais, inferimos que houve uma mudança 

considerável nos modos de conceber a mulher, pois, enquanto os contos 

tradicionais trazem em seus enredos princesas delicadas, frágeis, indefesas, 

completamente dependentes da figura masculina, as princesas pós-modernas 

são ativas, fortes, aventureiras, corajosas e já não veem mais o casamento 



20 
 

como a única solução para os seus problemas, nem mesmo como prioridade 

em suas vidas.  
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SEÇÃO 1: ERA UMA VEZ UMA METODOLOGIA QUE ME FEZ 

FELIZ PARA SEMPRE - DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

1.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção apresentaremos o objeto de estudo, a questão 

norteadora, os objetivos da presente pesquisa, bem como os procedimentos 

metodológicos utilizados. 

 

1.1.1 O objeto de estudo e as questões norteadoras 

 

A temática proposta buscou analisar a construção das personagens 

femininas nos contos infantojuvenis pós-modernos, uma vez que, ao longo do 

tempo, estereótipos acerca do universo feminino foram construídos e 

propagados através, principalmente, da literatura infantil.  

Na busca de compreender os discursos que permeiam os contos 

tradicionais e os discursos que emergem em um contexto sócio histórico pós-

moderno, surgem os primeiros questionamentos que partem da seguinte 

questão problematizadora: Os discursos presentes nos contos de literatura 

infantojuvenil pós-modernos ainda apresentam estereótipos femininos? 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Neste item, apresentaremos o tipo de pesquisa e abordagem que 

julgamos mais apropriada para a realização deste estudo, bem como os 

procedimentos metodológicos utilizados para a coleta e análise dos dados, 

posteriormente, a metodologia aplicada na exploração do material coletado. 

 

1.2.1 Tipo de pesquisa e abordagem 

 

A presente pesquisa, quanto à sua natureza, pode ser classificada 

como teórica ou básica, pois desenvolve conhecimentos novos e úteis para o 

avanço da ciência e das práticas sociais. No que compete ao tipo de 
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abordagem, a mesma apresenta uma abordagem qualitativa, visto que busca 

interpretar os fenômenos que investiga. Segundo Silva (2005, p.20) esse tipo 

de abordagem "considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito que não pode ser traduzido em números". 

Em relação aos procedimentos técnicos adotados, ressaltamos que 

seu cunho é bibliográfico, pois, de acordo com Gil (1991), uma pesquisa é 

considerada bibliográfica "quando elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com 

material disponibilizado na Internet". 

Ademais, referenciando os objetivos traçados, classificamos a presente 

pesquisa como sendo, também, exploratória, ou seja, aquela que visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo mais 

explícito ou mesmo construir hipóteses a seu respeito.  

Assim, consideramos importante ressaltar que a nossa pesquisa 

buscou analisar os discursos presentes nas obras de literatura infantil pós-

modernas no intuito de identificar como são construídas as personagens 

femininas nesses novos enredos e se elas apresentam uma nova identidade 

em relação aos contos tradicionais. 

 

1.2.2 Instrumentos utilizados para obtenção dos dados 

 

O primeiro passo para iniciar o presente trabalho foi realizar pesquisas 

bibliográficas em sites, livros, dissertações e artigos científicos. Assim, leituras 

sobre o universo da literatura infantil foram realizadas, tanto de obras literárias 

propriamente ditas como também de livros teóricos que tratam desta temática. 

Na busca de compreender, principalmente, a representação feminina nessas 

obras de literatura infantojuvenil pós-moderna, apresentou-se indispensável 

para este estudo, esclarecer a maneira como concebemos o conceito de pós-

modernidade, bem como investigar, de modo mais profundo, questões de 

gênero, estereótipo e identidade. Outro ponto de fundamental importância 

foram as leituras realizadas acerca dos pressupostos teóricos de Análise do 

Discurso de linha francesa que serviram de método de análise para as obras 

selecionadas. 
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Na sequência, selecionamos diversas obras de literatura infantojuvenil, 

tanto clássicas quanto pós-modernas que trouxessem em seu enredo 

personagens femininas. O intuito de separar obras clássicas foi de rememorá-

las para uma melhor comparação durante a análise das obras pós-modernas, 

pois estão nestas o foco do nosso trabalho. O universo que compõe tais 

exemplares é vastíssimo, logo, não encontramos dificuldades em encontrar 

princesas (ou simples meninas) de todos os tipos - das mais delicadas e 

indefesas às mais autênticas e independentes. O resultado constituiu-se em 

um banco de dados de onde selecionamos o corpus da pesquisa. 

A etapa seguinte foi analisar os dados coletados na pesquisa 

bibliográfica. Para tanto, lançamos mão da metodologia discursiva que será 

apresentada no item a seguir - método de análise. Após essa análise, os 

resultados foram abordados à luz da teoria fundamentada e as reflexões finais 

permitiram encontrar algumas respostas para as perguntas inicialmente 

elencadas. 

 
1.2.3 Corpus da Pesquisa 

 

Para atingirmos o principal objetivo deste trabalho, fizemos uma 

pesquisa bibliográfica buscando selecionar diversos títulos que trouxessem a 

figura feminina em seu enredo. Como já mencionado anteriormente, são muitos 

os exemplares desses contos na literatura infantojuvenil, tanto os tradicionais 

como os contemporâneos. Em se tratando dos contos pós-modernos, 

observamos a presença de muitas releituras das obras tradicionais, mas 

também de outros novos títulos.  

Para compor o corpus da nossa pesquisa escolhemos quatro obras 

pós-modernas, todas escritas por mulheres, o que na verdade não foi uma 

mera coincidência, mas sim, propositalmente, para analisarmos como tais 

mulheres constroem as personagens femininas em seus livros. São elas (obras 

e autoras): "A Princesa Espertalhona" de Babette Cole; "Procurando Firme" de 

Ruth Rocha; "História Meio ao Contrário" de Ana Maria Machado e "Seu Rei 

Mandou Dizer" de Giselda Laporta Nicolelis. 

 
1.2.4 O Método de Análise 
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Apresentamos, como norte para o recorte metodológico, questões 

relativas às formações discursivas presentes nos contos infantojuvenis, com o 

intuito de trazer à tona as vontades de verdades transmitidas e construídas nos 

contos tradicionais e contemporâneos, com ênfase nas representações do 

estereótipo feminino. Enquanto os contos tradicionais ditam certos padrões de 

comportamentos e beleza que as mulheres precisam adotar para conquistar 

seu espaço – espaço muitas vezes limitado a ser bela, casar-se e ter filhos -, 

os contos contemporâneos, com visões pós-modernas, resistem a tais 

imposições e constroem outros discursos, outros comportamentos. Estes vêm 

apresentar a importância de aceitar o diferente, o feio e errado passam a ser 

aceitos, mostrando a importância de sermos mais autênticos e não 

preconceituosos. 

Para tanto, como recurso técnico para seleção, tratamento e análise de 

dados, utilizamos o método arqueológico de análise de discurso formulado por 

Michel Foucault em sua obra A Arqueologia do saber (2008), que em linhas 

gerais, organiza um método de descrição de "enunciados". Voss e Navarro 

(2011, p. 53) advertem que este enunciado a que se refere Foucault, "não se 

trata do mesmo 'enunciado' de Bakhtin, de Benveniste ou de Ducrot, nem de 

um 'enunciado' prioritariamente linguístico". Os mesmos autores acrescentam 

ainda que Foucault "também não quer oferecer métodos de análise linguística 

e, muito menos, fazer aquela análise de discurso disciplinar", pois, apesar de 

apresentar semelhanças terminológicas em relação aos termos "discurso", 

"interdiscurso", "campo discursivo" e mesmo na proposta de "analisar o 

discurso", não se trata de uma mesma proposta ou mesmo método. 

Para um resultado mais crítico e aprofundado dos discursos presentes 

nas obras selecionadas, utilizamos os conceitos de formação discursiva – 

regularidades/dispersão, memória e interdiscursividade que serão trabalhados 

na Seção 2 - Base Teórica e Conceitual - desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 



25 
 

1.2.5 Mapa Conceitual 

 

Antes de iniciar a próxima seção, apresentamos um Mapa Conceitual 

que pretende sintetizar os caminhos percorridos nesta pesquisa. 

 

Figura 1:Mapa Conceitual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SOUZA, Andressa Castro Priori de, 2017. 

TÍTULO: A REPRESENTAÇÃO FEMININA NOS CONTOS 
INFANTOJUVENIS PÓS-MODERNOS: REGULARIDADE E 

DISPERSÕES DISCURSIVAS 

OBJETIVOS 
Geral: Identificar como são 
construídas as personagens 
femininas nos contos 
infantojuvenis pós-modernos, 
traçando um paralelo 
comparativo com os contos 
tradicionais, no intuito de 
compreender os discursos 
pertencentes a cada momento 
histórico, bem como a identidade 
construída em cada um desses 
períodos. 
Específicos: a) analisar a 
construção do estereótipo 
feminino; b) identificar as 
formações discursivas – 
regularidades/dispersões 
presentes nas obras; c) 
relacionar a ocorrência de 
discursos a partir de uma 
contingência histórica específica, 
por meio da retomada de 
discursos já-ditos. 

 

QUESTÃO NORTEADORA 
Os discursos presentes nos 

contos de literatura 
infantojuvenil pós-modernos 

ainda apresentam 
estereótipos femininos? 

CONCEITOS E TEÓRICOS 
 

PÓS-MODERNIDADE 
Baudrillard (1991), Lyotard (1991) 

 
LITERATURA INFANTIL 

Zilberman (2014), Carvalho (1987) 
 

ANÁLISE DE DISCURSO 
Foucault (2008), Gregolin (2001) 

 
ESTEREÓTIPO, GÊNERO E 

IDENTIDADE 
Bhabha (2013), Vargas (2009),Perrot 
(2007), Hall (2006), Bauman (2005) 

METODOLOGIA 

MÉTODO DE ANÁLISE 

CORPUS QUALITATIVA 
EXPLORATÓRIA 
BIBLIOGRÁFICA 

ANÁLISE DO 
DISCURSO 

 

CONTOS 
INFANTOJUVENIS 
PÓS-MODERNOS 
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SEÇÃO 2: PELA ESTRADA A FORA EU NÃO ESTOU SOZINHA: 

OS TEÓRICOS E OS CONCEITOS QUE VENCERAM O DRAGÃO 

 
Nesta seção, apresentamos os principais conceitos e teóricos que 

serviram de base teórica para nossa pesquisa. 

 
2.1. PÓS-MODERNIDADE E LITERATURA: UMA FLORESTA ESCURA E 

DENSA 

 

Para iniciarmos esta seção de base teórica, precisamos, de antemão, 

esclarecer como abordaremos, na presente pesquisa, o conceito de pós-

modernidade, pois, como pôde ser observado na seção 1, propomo-nos a 

analisar obras de literatura infantojuvenil. Contudo, o acervo literário é muito 

vasto e, por isso, foi preciso delimitar o período a ser estudado, denominado, 

no recorte estudado, de literatura pós-moderna.  

A literatura, em qualquer que seja a sua forma de expressão: contos, 

mitos, lendas, estórias, poesias, sempre esteve presente na história da 

humanidade. Podemos percebê-la desde suas manifestações mais antigas e 

rupestres, às mais recentes e informatizadas produções literárias. Carvalho 

(1987) corrobora conosco ao afirmar que "a literatura nasceu, desenvolveu-se e 

cresceu, com o Homem e como o Homem".  

Para estudar a literatura, costuma-se, de um modo geral, dividi-la em 

fases, denominadas escolas literárias ou estilos de épocas. Isso se dá pelo fato 

de as escolas literárias delimitarem períodos da história da literatura, nos quais 

o contexto histórico, as condições sociais e culturais refletem nos costumes, no 

comportamento, na arte e, consequentemente, na produção literária vigente.  

Dessa maneira, utilizamos, nesta dissertação, o termo literatura pós-

moderna para demarcar as produções literárias ocorridas a partir de 1950. 

Poderíamos ter utilizado o termo "literatura contemporânea" para fazer 

referências a essas obras produzidas mais recentemente. Entretanto, conforme 

aponta Fernandes (2010, p. 43), "o termo "pós-moderno" e seus cognatos, 

"pós-modernidade" e "pós-modernismo", ainda preservam o tom provocativo 

que alimentou o debate sobre esse conceito nas três últimas décadas do 

século XX". 
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Temos ciência de que o referido termo é polêmico e controverso, não 

havendo, mesmo entre os próprios estudiosos da área, consenso. Para 

Fernandes (2010), a característica principal da expressão "pós-moderno" é o 

fato de a mesma não oferecer nenhuma pista sobre os seus possíveis 

significados. Acrescenta ainda que: 

 

Já não se trata do moderno, pura e simplesmente, mas também não 
se define o que vem depois, deixando o presente em aberto. O termo 
Renascimento, por exemplo, define o tempo atual em relação ao 
passado, relacionando-o à Antiguidade Clássica. Aponta para o fato 
de que o presente está sendo preenchido por conteúdos da 
Antiguidade. Ao contrário, o termo Pós-Moderno só diz que não se 
trata mais de moderno, mas não informa o que foi colocado no lugar. 
E isto é uma verdadeira provocação, que desafia a compreensão da 
arte no presente. (FERNANDES, 2010, p.43) 

 

Diferentemente de outras escolas literárias, não temos marcado o ponto 

de contraste entre modernismo e pós-modernismo, por isso, a nossa única 

opção é buscar nestas obras, no contexto sócio histórico a que estão inseridas, 

as características que as deslocam da era moderna. Assim, ao analisarmos as 

perspectivas pós-modernas presentes nas obras que compõem o corpus desta 

pesquisa, examinamos também a forma de se conceber o mundo, de ser e 

estar em sociedade, os modos de agir e reagir mediante certos acontecimentos 

sociais e políticos.  

O termo pós-moderno, de acordo com Fernandes (2010, p. 46) foi 

utilizado em "1950 pelo historiador inglês Joseph Arnold Toynbee (1889-1975) 

para designar o período iniciado nas duas últimas décadas do século XIX, um 

tempo de problemas, de desintegração e destruição da Idade Moderna". O 

historiador, com uma espécie de visão apocalíptica, apresenta um termo que 

agrada alguns historiadores e críticos literários, nos anos de 1950 e 1960, uma 

vez que a sociedade vivenciava os reflexos de pós-guerras.  

Os ideais modernistas pautados no racionalismo crítico, na libertação do 

indivíduo de suas limitações, a busca pelo conhecimento, a veneração do novo, 

a luta contra a cultura de massa, não conseguem se sustentar, em virtude de 

experiências catastróficas vivenciadas no século XX, tais como conflitos 

mundiais, fracassos de movimentos revolucionários, ascensão de 

totalitarismos, marginalização de parte da população vivendo em regime de 

miséria.  
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Entre as décadas de 60 e 70, o termo ganha um curso mais geral, 

passando a ser utilizado em outras áreas da arte, como a música, o teatro, a 

pintura, o cinema; desloca-se mais claramente do modernismo e, conquista a 

atenção de alguns intelectuais europeus.  

A partir de 1980, o debate fica mais complexo e diversificado, não sendo 

possível definir pós-modernidade como mera oposição à modernidade. O termo 

ganha diversas conotações e, como dito anteriormente, ainda não há consenso 

acerca das teorias e conceitos que envolvem o mesmo.  

Todavia, consoante nos aponta Fernandes (2010), se tantos debates e 

estudos não serviram "para tornar aceito o rótulo "pós-moderno", nem 

estabelecer um conceito preciso e universal ao termo, (...) teve pelo menos o 

mérito de difundir questões que se tornaram centrais nas recentes pesquisas 

acadêmicas" (p.47). 

Dentre as várias questões que giram em torno do termo "pós-moderno", 

destacamos as relações entre ficção e realidade; a desconstrução do sujeito; o 

questionamento em relação ao novo e original; as novas identidades culturais; 

o discurso de um mundo globalizado; a sociedade do consumo, entre outros. 

Para expor alguns conceitos teóricos acerca do tema, tomamos, 

primeiramente, os pressupostos de Jean-François Lyotard, filósofo francês, um 

dos mais importantes pensadores na discussão sobre pós-modernidade. Em 

sua obra "A condição pós-moderna" (1979), o filósofo empreende uma 

discussão partindo da hipótese de que "o saber muda de estatuto ao mesmo 

tempo em que as sociedades entram na idade dita pós-industrial e as culturas 

na idade dita pós-moderna" (LYOTARD, 1991, p.3).  

Segundo o filósofo, a palavra "pós-moderna" foi adotada por sociólogos 

e críticos americanos, para designar o estado da cultura após transformações 

ocorridas nos últimos decênios do século XIX. Por volta da década de 50, 

inicia-se a era pós-moderna e com ela uma mudança considerável nos campos 

da ciência e da universidade, ou seja, a posição do saber nas sociedades mais 

desenvolvidas é posto em questão. 

Para Lyotard, neste contexto pós-moderno, a ciência entra em conflito 

com os grandes relatos, ocasionando uma crise dos mesmos. Dessa maneira, 

o pós-moderno tem como marca a incredulidade em relação aos metadiscursos 

filosófico metafísico da era moderna, pois os filósofos modernos acreditavam 
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que a ciência existia e se renovava com base em si mesma, por isso não era 

vista com valor de uso, não exigia, necessariamente, uma aplicação 

preestabelecida. Assim, a ciência, por si só, bastava, uma vez que a sua 

finalidade maior era "romper como mundo das trevas, mundo do senso comum 

e das crenças tradicionais, contribuindo assim para o desenvolvimento moral e 

espiritual da nação" (LYOTARD, 1991, p. ix). 

O contraponto entre modernidade e pós-modernidade consiste no fato 

de que, para a primeira, a ciência era detentora das leis e das verdades, bem 

como a única capaz de proporcionar um bem-comum a todos. Seu 

conhecimento estava baseado em justificativas metafísicas. Ao passo que, 

para a segunda, o saber é marcado pela incerteza, pela dúvida, pela 

desconfiança, pela interpretação, e pela não existência de verdades absolutas. 

Em um cenário essencialmente cibernético, informatizado e 

informacional, o saber - que na modernidade era entendido como algo 

constitutivo do sujeito cognoscente - se apartará do sujeito cada vez mais.  

 

Pode-se então esperar uma explosiva exteriorização do saber em 
relação ao sujeito que sabe [...], em qualquer ponto que este se 
encontre no processo de conhecimento. O antigo princípio segundo o 
qual a aquisição do saber é indissociável da formação (Bildung) do 
espírito, e mesmo da pessoa, cai e cairá cada vez mais em desuso 
(LYOTARD, 1991, p. 4). 

 

Outra modificação importante ocorrida nesse novo cenário será a 

transformação do saber em mercadoria. Agora, este será produzido para ser 

comercializado. O saber "deixa de ser para si mesmo o seu próprio fim; perde 

seu valor de uso" (LYOTARD, 1991, p. 5). Para o filósofo, nas últimas décadas, 

o saber se transformou na principal força de produção e elemento econômico, 

nas sociedades desenvolvidas. Se antes os Estados-nações disputavam para 

dominar territórios, agora, lutam para dominar informações.  

Diante desse cenário, problematiza-se também a questão do saber 

científico, ou seja, como avaliá-lo, como validá-lo na sociedade 

contemporânea. Tal problemática está atrelada à questão de legitimação que 

para Lyotard é explicado da seguinte maneira: 

 

Considere-se uma lei civil; seu enunciado é o seguinte: tal categoria 
de cidadãos deve desempenhar tal tipo de ação. A legitimação é um 
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processo pelo qual um legislador é autorizado a promulgar esta lei 
como norma. Considere-se um enunciado científico; ele está 
submetido à regra: um enunciado deve apresentar determinado 
conjunto de condições para ser reconhecido como científico. Aqui, a 
legitimação é o processo pelo qual um "legislador" ao tratar do 
discurso científico é autorizado a prescrever as condições 
estabelecidas (em geral, condições de consistência interna e de 
verificação experimental) para que um enunciado faça 
parte deste discurso e possa ser levado em consideração pela 
comunidade científica (LYORTAD, 1991, p.13). 

 

Observa-se que, para se legitimar um determinado saber, precisa-se 

atender a determinadas condições, regras, jogos de linguagens, os quais, 

atualmente, são estabelecidos pela linguagem informatizada. Logo, "só será 

considerado "conhecimento científico", certo tipo de informação traduzível na 

linguagem que essas máquinas utilizam" (LYOTARD, 1991, p. x). Seguindo a 

lógica de que, atualmente, informação resulta em poder, pode-se afirmar que o 

saber científico está subordinado aos países mais desenvolvidos, 

informatizados, consequentemente, mais poderosos. 

A questão da deslegitimação dos "metarrelatos", característica da 

sociedade pós-moderna, leva-nos a compreender que todo discurso é regido 

por jogos de linguagem, de tal modo que a ciência e o saber científico possuem 

e/ou são jogos de linguagens, e que os mesmos estão completamente 

direcionados à apropriação do capital. Assim, quanto mais eficiente, 

convincente for o discurso utilizado para legitimar determinado saber e, quanto 

menos oneroso for o custo para empreendê-lo, melhor. Nas palavras de 

Lyotard (1991): "São estes, pois, os jogos cuja pertinência não é nem o 

verdadeiro, nem o justo, nem o belo, etc., mas o eficiente: um ‘lance’ técnico é 

‘bom’ quando é bem-sucedido e/ou quando ele despende menos que um outro” 

(p. 80). 

O filósofo considera, também, que nem toda a ciência pós-moderna se 

desenvolve pelo positivismo da eficiência, mas também pela paralogia, pela 

produção do ininteligível, do paradoxo, de novas regras linguísticas que 

compõe a legitimidade do próprio saber científico. Assim, substitui-se a "função 

contínua derivada como paradigma do conhecimento e da previsão" 

(LYOTARD, 1991, p. 107), pelo indecidível, pelos conflitos de informações não 

completas, pelos paradoxos paradigmáticos. 
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[...] a ciência pós-moderna torna a teoria de sua própria evolução 
descontínua, catastrófica, não retificável, paradoxal. Muda o sentido 
da palavra saber e diz como esta mudança pode se fazer. Produz, 
não o conhecido, mas o desconhecido. E sugere um modelo de 
legitimação que não é de modo algum o da melhor performance, mas 
o da diferença compreendida como para paralogia (LYOTARD, 1991, 
p.108). 

 

Assim, na pós-modernidade, o saber científico se dá através da 

paralogia, da imprevisibilidade, da diferença. Do mesmo modo que, com a 

descrença dos "grandes relatos", busca-se, agora, legitimar os discursos 

através dos "pequenos relatos", dos saberes locais e contextuais. 

Jean Baudrillard (1929 - 2007) é também considerado um teórico dos 

estudos pós-modernos que acabou se destacando por apresentar teorias um 

tanto desconfortantes a respeito dos rumos que a sociedade, a partir do século 

XX, tem tomado, em virtude do grande fortalecimento do mundo virtual, da 

informatização, da mídia e, consequentemente, do simulacro.  

Sociólogo e filósofo, Baudrillard empreendeu uma forte crítica à 

sociedade de consumo. Ora considerado um reacionário moralista, ora um 

completo niilista, o teórico demonstra um total descrédito por todo o sistema 

que empreende o mundo pós-moderno, ou seja, a reprodução do real atinge 

qualquer esfera do sistema, a etnologia, a arte, a política, o mundo do trabalho, 

o capital etc, tudo se tornou paródia do real, simulacros e simulações. Para o 

filósofo, estamos vivendo uma geração "pelos modelos de um real sem origem 

nem realidade: hiper-real" (BAUDRILLARD, 1991, p.8).  

Quando o real é substituído pelo hiper-real, inicia-se, segundo 

Baudrillard (1991) "a era da simulação" e com ela a liquidação de todos os 

referenciais de real e de verdade, não sendo mais possível separar aquilo que 

é realidade daquilo que é simulação. Diante desse cenário, o sistema de signos 

passa a reinar, instaurando um mundo altamente artificial, vazio, sem sentido, 

movido pelo consumo desenfreado. 

Para compreender os conceitos de simulacros e simulações trabalhados 

por Baudrillard é preciso ir além dos significados dos verbos "fingir" e 

"dissimular", porque, segundo ele "é mais complicado, pois simular não é fingir" 

(BAUDRILLARD, 1991, p.9). Em um processo de fingimento, o princípio da 

realidade continua intacto, a diferença entre ambos permanece clara, estando 
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apenas disfarçada. Entretanto, a simulação põe em xeque a diferença entre 

verdadeiro e falso, entre real e imaginário.  

De acordo com o teórico, a simulação está pautada naquilo que se opõe 

à representação da realidade. Enquanto a representação parte do princípio de 

equivalência entre o signo e o real, a simulação "parte do princípio de 

equivalência, parte da negação radical do signo como valor, parte do signo 

como reversão e aniquilamento de toda a referência" (BAUDRILLARD, 1991, 

p.13). 

Um simulacro não representa o real, não tem qualquer relação com a 

realidade, pois seus signos não possuem equivalência com a coisa 

representada. Assim, o simulacro anula a referência com o original, adquire-se 

partes dela, no entanto, o que prevalece é sempre a simulação, a 

representação imagética, a produção técnica apurada, exagerada, 

excessivamente perfeita daquilo que é real, por isso deixa de ser realidade. 

Baudrillard (1991) diz que "a Disneylândia é um modelo perfeito de todos 

os tipos de simulacros confundidos" (p.20), lugar onde se desenha a "real" 

América, a "real" Los Angeles, e propaga-se o estilo de vida do americano, 

exaltando os seus valores através da miniatura, dos desenhos, dos efeitos 

cinematográficos, da fantasia, do imaginário, um mundo "mágico" e, portanto 

vazio, artificial. 

 

[...] a Disneylândia existe para esconder que é o país <real>, toda a 
América <real> que é a Disneylândia (de certo modo como as prisões 
existem para esconder que é todo o social, na sua omnipresença 
banal, que é carceral). A Disneylândia é colocada como imaginário a 
fim de fazer crer que o resto é real, quando toda Los Angeles e a 
América que a rodeia já não são reais, mas do domínio do hiper-real 
e da simulação. Já não se trata de uma representação falsa da 
realidade (a ideologia), trata-se de esconder que o real já não é o real 
e portanto salvaguardar o princípio da realidade. (BAUDRILLARD, 
1991, p. 21) 

 

Assim, as pessoas vão a Disney para regenerar o imaginário perdido, 

fazendo crer que as máquinas, a magia simulada pela tecnologia, o fabuloso, 

os fantasmas falsificados são mais reais que a própria realidade, pois satisfaz a 

necessidade da imaginação. Vai-se à Disney para consumir um "real" que só 

existe por meio do simulacro.  
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Modernidade tardia, Pós-modernismo, Modernidade líquida, Era líquido-

moderna são termos utilizados para designar um mesmo processo, a chamada 

Globalização. Esse fenômeno tem causado um grande impacto na sociedade, 

transformando o modo de ser e viver em comunidade. As sociedades 

modernas, como aponta Hall (2006, p. 14) "são por definição, sociedades de 

mudança constante, rápida e permanente". Isso afeta a todos os indivíduos, 

como também todos os departamentos a que este indivíduo esteja relacionado. 

Hall (2006) explica este fenômeno denominando-o de fragmentação 

identitária. Vejamos: 

 

Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento 
até a morte, é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre 
nós mesmos ou uma confortadora "narrativa do eu" (veja Hall, 1990). 
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 
uma fantasia (HALL, 2006, p. 3). 

 

Assim, as identidades vão sendo construídas e serão multifacetadas, 

excêntricas ou centralizadas, dependendo dos sujeitos que a construíram e da 

liquidez que ela (a identidade) possui, conforme Bauman (2005): se adaptam 

ao recipiente e mudam a todo instante.  

Em A Identidade cultural na Pós-Modernidade (2006), Stuart Hall busca 

avaliar se estaria ocorrendo uma crise com a identidade cultural, em que 

consistiria tal crise e qual seria a direção da mesma na pós-modernidade. Para 

efetivar tal intento, analisa o processo de fragmentação do indivíduo moderno 

enfatizando o surgimento de novas identidades, sujeitas agora ao plano da 

história, da política, da representação e da diferença. A preocupação de Hall 

também se volta para o modo como haveria se alterado a percepção de como 

seria concebida a identidade cultural. 

Todos esses aspectos constituem-se como fases de um procedimento 

analítico que intenta descrever o processo de deslocamento das estruturas 

tradicionais ocorrido nas sociedades modernas e pós-modernas, assim como o 

descentramento dos quadros de referências que ligavam o sujeito ao seu 

mundo social e cultural. Tais mudanças teriam sido ocasionadas, na 

contemporaneidade, principalmente, pelo processo de globalização. 

A globalização alteraria as noções de tempo e de espaço, desalojaria o 

sistema social e as estruturas fixas e possibilitaria o surgimento de uma 



34 
 

pluralização dos centros de exercício do poder. Quanto ao descentramento dos 

sistemas de referências, Hall considera seus efeitos nas identidades modernas, 

enfatizando as identidades nacionais, observando o que gerou, quais as formas 

e quais as consequências da crise dos paradigmas do final do século XX. 

Desde a década de 1980, desenvolve-se um processo de construção de 

uma cultura em nível global. Não apenas a cultura de massa, já desenvolvida e 

consolidada desde meados do século XX, mas um verdadeiro sistema-mundo 

cultural que acompanha o sistema-mundo político-econômico resultante da 

globalização. 

A Pós-Modernidade, que é o aspecto cultural da sociedade pós-

industrial, inscreve-se neste contexto como conjunto de valores que norteiam a 

produção cultural subsequente. Entre estes, a multiplicidade, a fragmentação, a 

desreferencialização e a entropia - que, com a aceitação de todos os estilos e 

estéticas, pretende a inclusão de todas as culturas como mercados 

consumidores. No modelo pós-industrial de produção, que privilegia serviços e 

informação sobre a produção material, a Comunicação e a Indústria Cultural 

ganham papéis fundamentais na difusão de valores e ideias do novo sistema. 

Dessa forma, pensamos ter justificado a utilização do termo “pós-

modernidade” desde o título desta dissertação. Não tivemos a intenção de 

aprofundar a questão polêmica que gira em torno da escolha do nome que 

designa um determinado período, porém, acatamos alguns princípios que ora 

estão nas reflexões dos favoráveis, ora do lado dos que são contrários. Por 

exemplo: a incredulidade em relação aos metadiscursos filosófico metafísico da 

era moderna, fundadas na crença e nos ideais iluministas de igualdade, 

liberdade e fraternidade. Entendemos o fim das metanarrativas como uma 

tentativa de dar voz aos subalternos excluídos de um sistema totalizante e 

padronizado.  

Ainda nesse sentido, acatamos a crítica feita à crença na verdade 

alcançável pela razão e preferimos a substituição dos dogmas por verdades 

relativas de ponta, menos fechadas e categorizantes. Também concordamos 

com a desreferencialização do real e percebemos o simulacro anulando a 

referência com o original, fazendo prevalecer a simulação, a representação 

imagética, a produção técnica apurada, exagerada. Enxergamos a presença da 
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sociedade do espetáculo, do individualismo, do fetichismo, do consumismo, da 

desubstancialização do sujeito e da distorção de valores. 

 

 

2.2 A LITERATURA INFANTOJUVENIL: DE TÃO, TÃO DISTANTE À PÓS-

MODERNIDADE 

 

Cinderela ou Sapatinho de Vidro - PERRAULT 
Era uma vez um fidalgo que se casou em segundas núpcias 
com a mulher mais soberba e mais orgulhosa que já se viu. Ela 
tinha duas filhas de temperamento igual ao seu, sem tirar nem 
pôr. O marido, por seu lado, tinha uma filha que era a doçura 
em pessoa e de uma bondade sem par. Nisso saíra à mãe, que 
tinha sido a melhor criatura do mundo. Assim que o casamento 
foi celebrado, a madrasta começou a mostrar seu mau gênio. 
Não tolerava as boas qualidades da enteada, que faziam suas 
filhas parecerem ainda mais detestáveis. Encarregava-a dos 
serviços mais grosseiros da casa. Era a menina que lavava as 
vasilhas e esfregava as escadas, que limpava o quarto da 
senhora e os das senhoritas suas filhas. Quanto a ela, dormia 
no sótão, numa mísera enxerga de palha, enquanto as irmãs 
ocupavam quartos atapetados, com camas da última moda e 
espelhos onde podiam se ver da cabeça aos pés. A pobre 
menina suportava tudo com paciência. Não ousava se queixar 
ao pai, que a teria repreendido, porque era sua mulher quem 

dava as ordens na casa. [...] (PERRAULT, 2010, p. 19)
4
 

 
Os contos infantis, especialmente os contos de fada, sempre fizeram 

parte do universo infantil. Quando não se é apresentado à criança pelos pais, 

ainda no lar, com certeza, na escola, as crianças passarão a ter contato com 

essas fantásticas histórias. Segundo Carvalho (1987, p. 18), "o conto infantil é 

uma chave mágica que abre as portas da inteligência e da sensibilidade da 

criança". A criança que ouve histórias, que tem contanto com livros infantis 

desde muito cedo, que brinca de faz de conta, que investiga, desenvolve suas 

habilidades de maneira muito mais abrangente. "Seu mundo é rico e, em 

contínua mudança, inclui um intercâmbio permanente entre fantasia e 

realidade", diz Arminda Aberastury apud Carvalho (1987, p.18).  

Segundo Bettelheim (1980), a leitura e/ou escuta dos contos de fadas 

possibilitam ao sujeito, durante o seu desenvolvimento, a realização da 

integração entre fantasia e realidade, o que o auxilia na elaboração de seus 

conflitos internos. Assim, alerta Bettelheim (1980, p. 27): “Explicar para uma 
                                                
4Contos de Fadas de Perrault, Grimm, Andersen e outros. Apresentação de Ana Maria 
Machado. Edição 2010. 
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criança porque um conto de fadas é tão cativante para ela, destrói, acima de 

tudo, o encantamento da história que depende, em grau considerável, de a 

criança não saber absolutamente por que está maravilhada”. As interpretações 

dos adultos roubam da criança a oportunidade de sentir que ela enfrentou com 

êxito uma situação difícil. 

Também é sabido que esses contos são grandes artefatos 

pedagógicos utilizados com o intuito de educar, instruir e propagar normas e 

valores de determinados grupos socioculturais, principalmente os dominantes. 

A literatura, de maneira geral, reflete o modo de ser dos sujeitos em cada 

momento histórico, da mesma forma que a literatura influencia e propaga os 

vários discursos sócio históricos de cada época. Machado (2005) corrobora 

com tal afirmativa ao considerar que: 

 

a literatura usa do poder do discurso aliado ao discurso do prazer, 
quer dizer, a literatura forma e transforma concepções sem o 
compromisso de apenas doutrinar ou cultivar ideologias, logo sua 
função principal é o entretenimento, mas, ao entreter e divertir, 
também ensina, faz adotar concepções e mostra, muitas vezes, 
maneiras diferentes de entender o mundo. (MACHADO, 2005, p.12)  

 

Tal qual exposto no pequeno trecho do conto "Cinderela" de Charles 

Perrault, em epígrafe, ao longo da história, os contos de fadas tradicionais 

desenvolveram em sua essência ideias e representações acerca do universo 

feminino em consonância com os valores de sua época. Na narrativa 

Cinderela, a protagonista é apresentada como uma moça doce e bondosa, 

assim como sua mãe. Já a madrasta e suas duas filhas são soberbas e 

orgulhosas. Tais características são muito comuns nos contos de fada. 

Geralmente, é sempre muito típico encontrarmos rainhas e princesas lindas e 

bondosas, assim como madrastas cruéis.  

Outro ponto a destacar é a função exercida pela mulher - a de dar as 

ordens domésticas - e quando não usufruía de tal poder, tinha de executar, ela 

mesma, as tarefas do lar. O discurso do casamento como algo milagroso que 

põe fim a todos os problemas da vida de uma frágil e indefesa mulher é outro 

tema relevante. As jovens sempre sonham em encontrar um príncipe 

encantado, o único capaz de conduzi-las ao tão sonhado "felizes para sempre", 
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pois somente um homem dotado de força, coragem, paternalismo e 

romantismo teria capacidade para tal feito. 

Diante disso, antes de analisarmos como se dá o papel feminino nos 

contos contemporâneos, faz-se necessário abordar brevemente os significados 

das representações femininas nos contos tradicionais, para melhor 

compreender o discurso das releituras e/ou de novos contos. Podemos 

perceber que a mulher sempre esteve presente na história e na literatura, 

mesmo quando as obras eram de autoria essencialmente masculina. Mariza B. 

T. Mendes aponta que: 

 

a mulher sempre teve um papel de destaque no mundo das histórias, 
seja como personagem, seja como deusa ou sacerdotisa num ritual 
sagrado, ou como simples ama, tia, mãe ou avó que, enquanto fiava, 
ia trançando com palavras os fios das narrativas populares, 
transmitidas de geração a geração. (MENDES, 1999, p.22) 

 

Os vários contos de Perrault, Grimm, Andersen, entre outros, que 

circulam o mundo há séculos falam do significado dos papéis femininos na 

sociedade e da grande influência cultural que tais narrativas exerciam e ainda 

exercem sobre o comportamento dos sujeitos. São essas narrativas, sejam em 

formas escritas ou orais, que consolidavam, através de seus discursos, a 

ideologia familista e patriarcal da sociedade burguesa do século XVII.  

Percebemos, a partir dos contos clássicos da Literatura Infantil, que as 

personagens femininas apresentam uma certa regularidade em suas 

características. Assim como Cinderela, as princesas Branca de Neve, Bela 

Adormecida, Rapunzel e tantas outras são dóceis, delicadas, belas e indefesas 

e, ambas, esperam pelo tão sonhado e valente príncipe encantado. O destino 

de todas elas é casar-se, ter filhos e cuidar do lar.  

Às fadas madrinhas cabe o papel de cuidar para que o final feliz se 

concretize, remetem ao amor e zelo maternal, são elas que protegem, que 

consolam e que, em um passe de mágica, mudam o destino das personagens. 

De acordo com estudos de Carvalho (1987, p. 60), a palavra fada significa 

"dona ou deusa do destino". Em oposição à fada, encontra-se a bruxa ou a 

madrasta, que simboliza a maldade humana. 

Umas das hipóteses para o destaque dado aos papéis dessas 

personagens seria, segundo Mendes (1999, p. 125), a "relação dos contos com 
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os mitos que, por sua vez, se originaram de rituais praticados nas comunidades 

primitivas. Nelas, as mulheres tinham um papel social importante de 

sacerdotisa e as divindades eram femininas". No entanto, as narrativas 

tradicionais sempre propagaram em seus enredos a dependência e submissão 

das mulheres à espera dos homens para comandar suas vidas.  

Os contos de fadas estão carregados de valores pertencentes ao 

contexto em que foram criados, mas suas temáticas abordam questões 

consideradas universais e atemporais, como os conflitos familiares, as relações 

de poder, a formação de valores, em que realidade e fantasia sempre se 

intercalam.  

Como já mencionado, esses contos refletem os discursos ideológicos 

que permeavam a sociedade daquela época, ou seja, uma sociedade cujos 

valores patriarcais e familistas eram bem marcados. Os homens ocupavam 

sempre o lugar de comandantes e superiores, já o papel social das mulheres 

era ser dona de casa, esposa gentil, amorosa com seu esposo e filhos. Quando 

as condições eram favoráveis, também exerciam com zelo o papel de serem 

sempre belas, educadas, dotadas de graça e bons modos. Assim, as referidas 

histórias trabalham com imaginação e verdade, fazendo com que esses dois 

elementos, ao mesmo tempo, se interajam e não se excluam mutuamente.  

Outrossim, essas narrativas que compõem o acervo da tradição 

popular influencia diretamente o modo de ser das pessoas, mais ainda das 

crianças por se encontrarem em processo de formação. Ao ouvir tais histórias, 

as crianças acabam por apreender os padrões de comportamentos e ideologias 

ali veiculadas. Além do caráter educativo, da grande importância que os contos 

e outras narrativas exercem sobre o amadurecimento psíquico da criança, 

Carneiro (2006, p. 130), aponta o "outro lado dessas histórias moralizantes, o 

peso da manipulação ideológica que se apropria do ficcional e lhe empresta 

uma função que não lhe cabe: a de impor a verdade”. 

 

 2.2.1 Do mundo encantado dos contos de fada, suas características 

e principais autores 

 

Carvalho (1987, p.54) diz que o conto "é a forma mais primitiva da arte 

de dizer, que é Literatura. Sua origem se perde no tempo". O conto é a mais 
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antiga forma de narrar, de contar, de ouvir. É muito difícil determinar a origem e 

o tempo em que ele surgiu, por isso, fica mais sensato acreditarmos que este 

nasce em lugares diferentes, onde quer que haja homens reunidos em 

comunidade.  

O conto é fundamental na formação de uma criança. A linguagem escrita 

nasce da linguagem falada e toda aprendizagem está pautada na conversação, 

ou seja, na narração. E o conto é, de todas as formas de narrar, a mais 

atraente. Existem contos de diferentes modalidades, tais como de suspense, 

contos domésticos, contos nonsense, contos de fadas. Este último, dentre os 

demais, tem um valor especial e, Bettelheim (1980, p. 20) explica o porquê: 

 

Enquanto diverte a criança, o conto de fadas esclarece sobre si 
mesma, e favorece o desenvolvimento de sua personalidade. Oferece 
significado em tantos níveis diferentes, e enriquece a existência da 
criança de tantos modos que nenhum livro pode fazer justiça à 
multidão e diversidade de contribuições que esses contos dão à vida 
da criança. 

 

A magia e o encantamento das crianças precisam ser cultivados pelo 

maravilhoso da linguagem e da leitura lúdica. Os contos de fadas, além de 

promover a elas (as crianças) entretenimento e prazer, proporcionam-lhes 

segurança, conforto e esperança, bem como a tomada de consciência de si e 

da construção de sua personalidade. Nesse sentido, Bettelheim (1980, p. 32) 

afirma: 

 

Os contos de fadas, à diferença de qualquer outra forma de literatura, 
dirigem a criança para a descoberta de sua identidade e 
comunicação, e também sugerem as experiências que são 
necessárias para desenvolver ainda mais o caráter. Os contos de 
fadas declaram que uma vida compensadora e boa está ao alcance 
da pessoa apesar da adversidade – mas somente se ela não se 
intimidar com as lutas do destino, sem as quais não se adquire 
verdadeira identidade. Estas estórias prometem à criança que, se ela 
ousar se engajar nesta busca atemorizante, os poderes benevolentes 
virão em sua ajuda, e ela o conseguirá. 

  

Diante dessa reflexão, podemos perceber que quando uma criança lê ou 

ouve uma narrativa desse gênero, ela recria, reorganiza seu mundo interior, 

abrindo espaço para novas descobertas em seu universo afetivo. 

Em se tratando do gênero textual contos de fadas, em específico, 

podemos apontar algumas características que marcam este gênero do discurso 
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narrativo. Carvalho (1987, p. 56) diz que "a estrutura do conto deve ser uma 

sequência plana, horizontal, sem altos e baixos, sem saltos ou hiatos entre 

uma ação e outra". No que compete à linguagem, a autora acrescenta que 

"deve ser simples, mas correta, com ação, movimento e colorido". O espaço 

"indeterminado, ageográfico, extra-espacial". O tempo "indefinido, 

extratemporal".  

Vera Teixeira de Aguiar apud Abramovich (1997, p. 120) também traz 

excelentes contribuições acerca da estrutura dos contos de fadas:  

 

Os contos de fadas mantêm uma estrutura fixa. Partem de um 
problema vinculado à realidade (como estado de penúria, carência 
afetiva, conflito entre mãe e filho), que desequilibra a tranquilidade 
inicial. O desenvolvimento é uma busca de soluções, no plano da 
fantasia, com a introdução de elementos mágicos (fadas, bruxas, 
anões, duendes, gigantes etc.). A restauração da ordem acontece no 
desfecho da narrativa, quando há uma volta ao real. Valendo-se 
desta estrutura, os autores, de um lado, demonstram que aceitam o 
potencial imaginativo infantil e, de outro, transmitem à criança a ideia 
de que ela não pode viver indefinidamente no mundo da fantasia, 
sendo necessário assumir o real, no momento certo. 

 

Assim, compreendemos que um bom conto de fadas necessita 

apresentar tais requisitos, tanto no aspecto estrutural quanto no que diz 

respeito ao conteúdo. Abramovich (1997, p.120), ao explicar a imortalidade dos 

contos de fadas, menciona: "por lidar com conteúdos da sabedoria popular, 

conteúdos essenciais da condição humana, é que esses contos são 

importantes, perpetuando-se até hoje". 

Em tempos modernos, a criança tem a sua disposição uma infinidade de 

recursos que lhe permite acessar e conhecer as mais diferentes histórias, 

contudo, nada consegue superar a magia de se abrir um livro e ser conduzido 

pelo efeito mágico do clássico “era uma vez”... 

São muitos os nomes que têm se dedicado à Literatura Infantojuvenil, 

em todo o mundo, desde o século XVII aos dias atuais. Acompanhemos, dentre 

eles, os mais notáveis. Segundo Carvalho (1987, p. 77): 

 

A Literatura Infantil tem seu início através de Charles Perrault, 
clássico dos contos de Fadas, no século XVII. Naturalmente, o 
consagrado escritor francês não poderia prever, em sua época, que 
tais estórias, por sua natureza e estrutura, viessem a constituir um 
novo estilo dentro da Literatura, e elegê-lo o criador da Literatura da 
Criança.   
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Perrault retratava, em suas histórias, a sociedade de seu tempo, com 

toda a carga existencial vivida naquela época. As personagens construídas por 

este célebre contador de histórias pertenciam as mais diversas camadas 

sociais, desfilando, então, pelos enredos os nobres, os poderosos reis e 

rainhas, assim como os humildes pescadores, cozinheiras, lavadeiras, 

camponeses. 

O nobre artista faz da França o palco perfeito para suas estórias 

maravilhosas. É a França quem nos dá os primeiros contos de fada, com 

Perrault, na obra Histories et Contes du Temps Passé avec des Moralités ou 

Contes de ma Mère l'Oye, em 1697. O escritor retoma o Folclore dos contos de 

Fadas, no século XVII, revestindo-os de estilo e graça. Seu imortalizado livro 

"Contos de Mamãe Gansa" torna-se conhecido e adorado pelo mundo inteiro.  

Os contos de Perrault, apesar de folclóricos, são colhidos, em sua 

grande maioria, nos contadores italianos, embora não os cite. De acordo com 

Carvalho (1987, p. 79), o mesmo escreveu muitos contos, dos quais "7 (sete) 

são de fonte italiana, sendo apenas 1 (um) do Il Decamerone (O Decamerão), 

de Giovanni Boccacio", intitulado Griselda; "6 (seis) são de Basile de Il 

Pentamurone (O Pentamerão), sua fonte efetiva", sendo eles: Pele de Asno, As 

Fadas, Cinderela ou A Gata Borralheira, O gato de Botas, O Pequeno Polegar 

e Bela Adormecida. Os demais são de fontes diferentes e dentre estes 

encontra-se Chapeuzinho Vermelho que, vindo diretamente da tradição oral, 

não apresenta nenhuma versão escrita até 1697, sendo Perrault o primeiro a 

apresentá-lo em literatura escrita. 

Os contos de fadas vivem um momento de colapso no século XVIII, 

porque a filosofia iluminista daquele período dava lugar somente às coisas da 

razão e do raciocínio, reagindo ao imaginismo literário. A literatura, nesses 

moldes, deixa de ser um jogo verbal, para se configurar em um método de 

busca pelo conhecimento. O pedagogo passa a ser o educador do momento e 

a extrema preocupação com o saber transforma o livro da criança em um 

manual de Ciência. Assim, como aponta Carvalho (1987, p. 86) "o século XVIII 

cria uma nova Literatura, dentro do espírito de sua época dos valores da 

burguesia em ascensão e da exploração pedagógica". Contudo, tivemos a 

presença do ilustre Daniel Defoe, marcando o século XVIII com sua Literatura 
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de ação e aventura endereçada ao público adolescente. Político, jornalista, 

defensor dos princípios de liberdade, Defoe torna-se um ícone da Literatura 

Infantojuvenil com a obra Robinson Crusoé.  

No século XIX, momento ouro da Literatura Infantil, chega a vez de Luís 

Jacob e Guilherme Carlos Grimm, os inesquecíveis irmãos Grimm. São eles os 

responsáveis pelo retorno das Fadas. Tal qual aponta Carvalho (1987, p. 104) 

"são os irmãos Grimm que, animados pelo espírito romântico, vão buscar as 

suas estórias, "vivas", na pureza e na simplicidade das fontes folclóricas, e 

revalorizar os contos maravilhosos". 

Hans Christian Andersen, segundo Carvalho (1987, p. 106) "é o maior 

esteta da Literatura endereçada à criança e ao jovem adolescente". Nascido na 

Dinamarca, fica órfão do pai aos onze anos e acaba sendo maltratado pela 

mãe. Dois anos após a morte de seu pai, consegue, depois de muitas súplicas, 

entrar para a companhia de teatro de Copenhague. Lá, o garoto vive todos os 

tipos de maus tratos. Desesperado e sozinho, com apenas 15 anos, procura 

por Siboni, um célebre cantor lírico. Este o acolhe, descobre seu talento e o 

auxilia a concluir os estudos. Chegou a escrever 156 maravilhosos contos 

endereçados às crianças e adolescentes. E, como bem expressado por 

Carvalho (1987, p. 108) "tão grande foi esse poeta da criança, que teve a maior 

consagração, já alcançada por um artista: 2 de abril foi consagrado o Dia 

Internacional da Criança. Esta, sim, é a maior expressão da imortalidade. 

Andersen é um imortal". 

"Histórias Maravilhosas" foi o título de sua primeira obra. Sua primeira 

composição poética foi O Menino Moribundo (1827); autor também de Patinho 

Feio, Fábula da minha vida e Rainha da Neve em que Andersen acaba por 

autobiografar sua infância tão sofrida. Dentre suas fábulas mais conhecidas, 

citamos: O Caracol e a Rosa, O Rouxinol, O Sapo, O Pinheiro. Temos também, 

O Soldadinho de Chumbo, A Roupa Nova do Imperador, A Pequena 

Vendedora de Fósforos, Sapatinhos Vermelhos, A Sereiazinha, esses títulos 

remetem a uma pequena parte do legado deixado por esse admirável contador 

de estórias. 

No que compete a Literatura Infantojuvenil brasileira, segundo Cunha 

(1991, p. 23) esta se inicia com "obras pedagógicas e, sobretudo adaptadas de 
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produções portuguesas, demonstrando a dependência típica das colônias". 

Cunha acrescenta que: 

 

Essa fase embrionária da literatura infantil brasileira é representada 
em especial por Carlos Jansen (Contos seletos das mil e uma noites, 
Robinson Crusué, As viagens de Gulliver a terras desconhecidas), 
Figueiredo Pimentel (Contos da Carochinha), Coelho Neto e Olavo 
Bilac (Contos pátrios), e Tales de Andrade (Saudade). (CUNHA, 
1991, p.24) 

 

Ainda tomando Cunha (1991) como referência, pode-se afirmar que é 

com Monteiro Lobato que se inicia a verdadeira literatura infantil brasileira. Nas 

palavras de Carvalho (1987, p. 133) "Lobato é o maior clássico da Literatura 

Infantil Brasileira. Ele não escreveu apenas livros para crianças, mas criou um 

universo para elas". E para confirmar o que nos apontou Carvalho é só fazer 

uma visita ao tão divertido e encantado Sítio do Pica-pau Amarelo, pois lá 

temos, reunidos em um só lugar, a sabedoria em Dona Benta, as superstições 

e folclore em Tia Nastácia e Tio Barnabé, a inteligência em Visconde de 

Sabugosa, a irreverência em Emília (a boneca que não tem papas na língua); 

as crianças Pedrinho e Narizinho que descobrem que não existe diversão 

maior que o conhecimento; além de animais falantes. E sem nos esquecer, é 

claro, do pó-de-pirlimpimpim, que é o elemento essencial para que todo esse 

mundo ganhe vida. 

Parafraseando Zilberman (2014), em se tratando da nossa literatura 

infantil contemporânea, podemos iniciar com Ana Maria Machado, quando em 

1978, participa da revista, Recreio, tornando-se bem conhecida pelas crianças. 

Inicia sua vasta produção literária com: Bento-que-bento é o frade, Severino faz 

chover, Currupaco Papaco e História meio ao contrário. Temos também 

Fernanda Lopes de Almeida, com a obra A fada que tinha ideias; Bartolomeu 

Campos de Queirós, Onde tem bruxa, tem fada; Pedro Bandeira e o Fantástico 

mistério de Feiurinha; Ruth Rocha com os títulos O Reizinho mandão, Marcelo 

marmelo martelo, O rei que não sabia de nada, Procurando Firme (1984), 

dentre tantos outros; Lygia Bojunga Nunes estreia na Literatura Infantil em 

1972 com Os colegas, depois escreve A bolsa amarela (1976), Corda bamba 

(1979); Clarice Lispector também falou ao público infantil com as obras: A vida 

íntima de Laura (1974), O mistério do coelho pensante (1967), A mulher que 
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matou os peixes (1968); Ziraldo, com seus títulos: Flicts (1969), O menino 

maluquinho (1980), A menina Nina (2002), dentre outros. 

Esses célebres artistas citados, não desmerecendo aqueles que não 

foram mencionados, pois são tão importantes quanto, marcaram a história da 

nossa literatura infantil porque souberam/sabem fazer obras para crianças.  

 

2.2.2 O papel feminino ontem e hoje 

 

Personagens femininas ocupando o papel de figuras centrais não são 

novidades nos contos de Literatura Infantil. Zilberman (2014, p.80), inclusive, 

diz que "foi nos livros para crianças que moças e mulheres alcançaram 

proeminência, fama e popularidade".  

Chapeuzinho Vermelho é uma das personagens femininas mais antigas 

e, depois dela, muitas outras surgem nos contos de fadas escritos pelos irmãos 

Grimm e Perrault. “No conto de Perrault, o mal vence: o Lobo devora a avó e a 

menina, numa metáfora que o próprio Perrault explica em sua “Moral”: a 

ingenuidade, a desatenção, a confiança em estranhos pode trazer 

consequências trágicas” (VALENZUELA, 2016, p. 174).  

No entanto, a própria autora diz que Perrault não queria só contar 

histórias para a diversão do público, mas alertar para os perigos da sociedade. 

Devido à natureza dos seus contos, Perrault confirma sua intenção de apoio à 

causa feminista, pois seus contos “estão, em geral, centrados em mulheres 

injustiçadas, ameaçadas ou vítimas de situações ou de algozes, neste caso, o 

Lobo” (COELHO, 1987, p. 67) 

O medo provocado pelos lobos foi tanto que 

 

[...] a partir da segunda metade do século V, tanto o povo como os 
aristocratas galo-romanos e francos passaram a escolher os nomes 
das crianças vinculando-os às qualidades do animal selvagem 
admirado, visando moldar um paradigma para o caráter do futuro 
adulto. Surgem nomes como Wolfgang (“o que anda como lobo, ou 
seja, durante muito tempo”); o nome do duque Lupus (lobo) e de seu 
irmão Magnulfus (grande lobo), Romulfus (lobo romano). (VEYNE, 
1997, p. 470-1) 

 

Dessa forma, o lobo simboliza o machismo que perdurará por muito 

tempo nas mais diferentes sociedade: astuto, sedutor, forte. Já as meninas, 
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princesas ou não, submetem-se a esse lobo-príncipe pela própria criação que 

recebem. Não é o caso de Chapeuzinho Vermelho que, de acordo com 

Bettelheim, se deixa seduzir “não reage, não tenta lutar ou fugir, apenas 

sucumbe ao Lobo, sendo devorada por ele” (BERTTEHEIM, 1980, p. 205). 

Há que se destacar, entretanto, algumas diferenças relacionadas entre 

as personagens femininas de outrora, das mais atuais. Ao contrário das pós-

modernas, as personagens femininas de antes eram dotadas de atributos 

mágicos, tal como exemplifica Zilberman (2014, p.82): "a Chapeuzinho que 

dialoga com o lobo, a Cinderela que conta com a ajuda de uma Fada Madrinha, 

a Bela que, embora tenha dormido cem anos, não envelhece." 

No Brasil, essas meninas também se fazem presentes, a começar pelos 

escritos de Monteiro Lobato. Aliás, dizem que Lobato era amigo das mulheres. 

Sua visão sobre o gênero feminino era diferente da maioria dos intelectuais e 

movimentos da época e advogava pela legítima e livre escolha feminina de 

seus ‘parceiros’. Não é à toa que cria a personagem Emília – uma boneca de 

pano que se humaniza e não tem limites para suas formulações orais e 

tampouco para suas ações. Rebelde e sem nenhum interesse por temas 

amorosos e domésticos, Emília é ambiciosa e muitas vezes, tirana.  

Nelly Novaes Coelho (1983) afirma que Emília é o alter ego de Lobato. 

Ela representa o seu lado irreverente, é a “Independência ou Morte!”. Para 

demonstrar que Lobato foi feminista muito antes de surgir o movimento de 

valorização da mulher no Brasil, basta analisar sua obra e as personagens 

femininas do Sítio do Pica-pau Amarelo, diz Neide Medeiros Santos – Crítica 

literária da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil na Paraíba5. 

Atualmente, as jovens que assumem um papel de destaque na literatura 

infantojuvenil, não possuem beleza eterna, não contam com a magia das fadas, 

nem conversam com animais. Estas estão inseridas em uma realidade 

cotidiana, muito próxima daquela vivenciada pelo leitor. Como aponta 

Zilberman: 

 

Seu mundo é, digamos, "normal", igual ao nosso, em que bichos não 
falam, mortos não ressuscitam, príncipes não aparecem subitamente 
para mudar o curso da existência. No entanto, elas são insubmissas e 

                                                
5 In: http://nastrilhasdaliteratura.blogspot.com.br/2009/07/monteiro-lobato-um-escritor-
feminista.html Acesso em: 11/03/2017 
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ensinam amigos ou companheiros a atuar de maneira diferente, 
encontrando, assim, alternativas de vida ou comportamento que 
podem torná-los mais felizes ou, pelo menos, mais conscientes do 
que acontece em volta de si. (ZILBERMAN, 2014, p. 82 e 83) 

 

Ao ler esses novos contos de fadas, nos deparamos com meninas 

comuns, simples, que vivem uma vida feita de altos e baixos; quando essa 

garota se refere a uma princesa, percebemos comportamentos, desejos, 

qualidades, características atípicas daquelas esperadas que "uma princesa que 

se preza", tenha.  

Temos observado, por parte de nossos/nossas escritores/escritoras de 

literatura infantil, uma preocupação em se trabalhar questões de inclusão 

social, a quebra de preconceitos e estereótipos. Destacamos, principalmente, 

as mulheres escritoras com suas brilhantes obras/releituras, pois elas têm 

contribuído de maneira brilhante para minimizar o preconceito e a 

discriminação em relação à mulher, tão marcantes nos clássicos infantis. 

Contudo, mesmo trabalhando nessa perspectiva, ainda está bem 

arraigada em nossa cultura a imagem da mulher, da princesa, da menina, 

construída nos contos tradicionais. Uma pequena demonstração desta 

realidade foi comprovada pela professora doutora Nair Ferreira Gurgel do 

Amaral, quando em uma atividade realizada com professores da educação 

infantil, propôs que eles desenhassem uma personagem para um conto infantil. 

No intuito de auxiliá-los, a professora pesquisadora inicia uma história nos 

moldes tradicionais, deixando em branco os espaços referentes às 

características físicas, para que eles preenchessem. Dos 27 participantes, 19 

desenharam meninas. A pesquisadora destacou, das 19 meninas desenhadas, 

as seguintes características: 

 

 Cabelo/cor - dois castanhos; três ruivos; seis loiros; 11 pretos. 
 Cabelo/comprimento - três curtos e 16 longos. 
 Cabelo/textura - 14 lisos (com variante para sedoso, fino, 

finíssimo, macio); três cacheados (com variante para ondulado); 
dois crespos (com variante para: ressecado). 

 Olhos/cor - sete castanhos; cinco pretos; quatro azuis; dois cor-
de-mel; um verde. 

 Pele/cor - nove brancas (com variante para: branquinha, alva, 
clara, clarinha, bem branquinha); sete morenas; quatro negras. 

 Altura - dez altas; sete baixas; duas de estatura média. 
 Peso - 17 magras (com variante para: magrinha, esbelta) e duas 

gordas (com variante para gordinha). (AMARAL, 2008, p. 111) 
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Apesar de a maioria dos participantes terem idealizado uma personagem 

de cabelos pretos e olhos castanhos, ainda se fazem presentes alguns dos 

padrões de beleza rotulados pela sociedade, tais como: magra, alta, cabelos 

lisos e longos, branca. Como se pode observar, a pesquisa nos apontou os 

aspectos físicos das personagens. Caso as características comportamentais e 

de personalidade fossem também analisadas, não seria espantoso ou mesmo 

novidade nos depararmos com a presença, em maior número, de mulheres 

dóceis, frágeis, delicadas, passivas, altamente dependentes da figura 

masculina. 

Atualmente, muitas obras, mesmo inspiradas, embasadas nos antigos 

clássicos, tratam de temas muito recentes. O mercado editorial tem se 

mostrado muito eficiente com suas propostas gráficas, ilustrações chamativas e 

criativas, tornando-se cada dia mais persuasivo. Diante disso, afirma Cagneti 

(2013, p.62) "os contos de fadas são alterados, desconstruídos e 

redirecionados, permitindo desvios que podem surpreender e modificar o curso 

do caminho esperado". 

Vivemos em tempos pós-modernos, época de ressignificação, de 

inconstâncias e rupturas. O pós-modernismo, nascido por volta de 1950 com a 

arquitetura e a era da computação, marca o fim da modernidade que, segundo 

Cagneti (2013, p.63) "instaurou a ávida sociedade de consumo, mas que hoje 

exercita o hedonismo, a sedução pelo consumo de bens e serviços". Vivemos 

no tempo do consumo e do reinventado. Tudo passa pela propaganda bem 

elaborada, no intuito de nos despertar o sentimento de que aquilo que se 

propaga, realmente é necessário e indispensável. 

Com base em Cagneti (2013) algumas obras de literatura infantil têm 

refletido esses fatores, colocando-os em seus enredos. Cagneti cita o livro A 

Princesa que não tinha reino, de Úrsula Jones, apontando o seguinte: 

 

A personagem principal, que é uma princesa, não tem reino, tem 
apenas uma carroça e um pônei, e nesse aspecto ela se parece com 
uma velha conhecida dos contos de fadas: Cinderela. A semelhança 
vem de seu estado de pobreza extrema, suas roupas com remendos 
e sua simplicidade e doçura. Ela é só no mundo, mas é bem 
resolvida, aceita sua condição e transcende suas possibilidades, 
aproveitando bem as oportunidades, não admitindo desperdício de 
comida e sendo solidária. Trabalha duro [...] É bem informada e 
decidida, não fica se lamentando com as dificuldades que surgem em 
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seu caminho [...] Uma princesa que não é ambiciosa ou consumista 
se opondo à sociedade das exigências. (CAGNETI, 2013, p. 63 e 64) 

 

Somente com este exemplo de Cagneti, podemos fazer uma ideia das 

princesas que têm surgido em nosso contexto atual. No entanto, gostaríamos 

de citar, brevemente, mais duas princesas que fizeram sucesso com o nosso 

público infantojuvenil, mostrando-se diferentes, reinventadas e propondo-nos 

uma série de reflexões importantes. A primeira delas se chama Princesa Fiona, 

do filme Shrek, da Walt Disney, que pelo fato de se transformar em uma Ogra, 

rompe com os pré-requisitos de beleza, bem como de etiqueta, impostos às 

princesas, pois a mesma além de não ter nada de bela, arrota e solta gases. A 

segunda princesa é Merida, do filme Valente, também da Walt Disney, com seu 

arco e flecha nas mãos e seu cavalo, ela quer viver grandes aventuras. Lutou 

pela própria mão quando foi forçada a se casar. Assim, quebram-se os padrões 

da passividade, delicadeza e fragilidade feminina. 

Se fôssemos listar as principais características das princesas pós-

modernas, teríamos em primeiro plano a autonomia, a autoconfiança, a 

coragem, a determinação, a independência. Os critérios de beleza passam a 

serem outros e já não ocupam, entre elas, o lugar mais importante. 

Logo, os contos contemporâneos são, muitas vezes, um contraponto aos 

tradicionais, pois têm apresentado personagens mais ambíguas, diferentes, 

fragmentadas ou "descentradas" como aponta Stuart Hall (2006), não 

apresentando mais uma identidade una e fixa, e sim, várias identidades. Mais 

uma vez percebemos na literatura, discursos que refletem os pensamentos, 

concepções e visões de mundo da sociedade, pois muitas obras de literatura 

contemporânea têm apresentado personagens femininas com outras 

roupagens. 

  

 

2.3 A ANÁLISE DO DISCURSO: MEMÓRIAS QUE VIAJAM E TRAZEM DE 

VOLTA AS RECORRÊNCIAS INTERDISCURSIVAS 

 

Parafraseando Gregolin (2001), queremos lembrar que a Análise do 

Discurso, fundada por Michel Pêcheux, no final da década de 60, é um campo 

de pesquisa que vem até os dias atuais demonstrando sua fertilidade em 
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muitos trabalhos. Esse campo do saber, denominado Análise do Discurso 

(abreviado AD), emergiu em uma conjuntura política e intelectual francesa, não 

demorando muito para atravessar fronteiras, deslocar territórios e movimentar 

diversos "campos das ciências humanas para se constituir em uma disciplina 

transversal" (GREGOLIN, 2001,p. 2). 

Michel Pêcheux inicia sua trajetória de estudos acerca desse novo 

campo do saber questionando a epistemologia da Linguística, através da 

problematização do corte saussureano, objetivando analisar as condições de 

produção dos processos discursivos. Dessa maneira, Pêcheux constituiu um 

novo objeto - o discurso - que é diferente de enunciado e de texto, que articula 

o linguístico com a História. A AD, nesta perspectiva, visa apreender o discurso 

como um processo, indagando suas condições de produção, pois pressupõe 

que todo discurso é constituído pelo contexto sócio histórico.  

Segundo Gregolin (2001, p. 3), "Saussure-Marx-Freud são as três 

balizas da proposta de Pêcheux, situando a análise do discurso em três regiões 

do conhecimento", a saber: 

 

 Na linguística, com a problematização do corte sausurreano, 
dando a Saussure o lugar de fundador da Linguística como 
ciência e retomando a sua ideia de "real da língua", na noção de 
sistema; mas, ao mesmo tempo, centralizando a análise na 
semântica, com a ideia de não-transparência do sentido, da não-
reflexividade entre signo/mundo/homem.  

 No Materialismo Histórico, por meio da releitura althusseriana de 
Marx, com a ideia de que há um real da história que não é 
transparente para o sujeito, pois ele é assujeitado pela ideologia; 

 Na Psicanálise, por meio da releitura lacaniana de Freud, com a 
ideia do sujeito na relação com o simbólico, pensando o 
inconsciente como estruturado por uma linguagem. (GREGOLIN, 
p. 3, 2001) 
 

 
A junção dessas três ciências resultou em consequências tanto teóricas 

quanto metodológicas. A teoria passa a entender a forma material do discurso 

como sendo, ao mesmo tempo, linguístico-histórica, uma vez que esta forma 

material precisa estar enraizada na história para produzir sentido. Nesses 

termos, a forma sujeito do discurso é ideológica e assujeitada. Assim, na ordem 

do discurso existe o sujeito na língua e na História, por isso também esse 

sujeito é descentrado, tendo a ilusão de ser a fonte daquilo que diz. Já no 

campo metodológico ocorre uma busca por um dispositivo que analise esse 
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processo discursivo, pretende-se encontrar, no discurso, vestígios da história e 

da memória, bem como identificar a inter-relação entre a língua, a história e o 

discurso. 

Influenciado pelas mudanças nos cenários político e teórico dos anos 80 

e 90, Pechêux, em seus escritos posteriores, começa a dialogar com outros 

fundadores dessa disciplina. Em seus últimos postulados, demonstra 

pensamento mais aberto para outros caminhos, delineando novas trajetórias 

para a Análise do Discurso. Dentre outros fundadores da AD, Pêcheux dialoga 

com Michel Foucault que traz em suas teorias a problematização sobre a 

ciência histórica, suas descontinuidade e dispersão, resultando no conceito de 

formação discursiva, na discussão das relações entre o saber e o poder. Os 

embates travados por esses dois teóricos fundadores da AD foram feitos, nas 

palavras de Gregolin, de diálogos e duelos. 

Apesar de optar pelos conceitos teóricos fundamentados em Foucault, 

entendemos como necessário, mesmo que brevemente, falar de Michel 

Pêcheux e de sua importância para o surgimento dessa teoria do discurso. 

Esse teórico, como afirma Gregolin (2006, p. 13) é o "centro de gravitação" da 

análise do discurso de linha francesa. Em consonância com MALDIDIER apud 

Gregolin (2006, p.13) "se a ele foi atribuído um gesto fundador é porque suas 

propostas provocaram o surgimento de outros trabalhos, que com ele 

dialogaram polemicamente". Foram esses embates, diálogos e duelos 

travados, principalmente, por Pêcheux e Foucault que proporcionaram um novo 

olhar para o sentido, o sujeito e a História, bem como os fios que teceram essa 

teoria de análise de discurso. 

 

 2.3.1 Formação discursiva e regularidades/dispersões 

 

Conforme mencionado anteriormente, o presente trabalho está centrado, 

no que compete à metodologia adotada, na Análise do Discurso, mais 

especificamente no método arqueológico formulado por Michel Foucault. 

Dentre os muitos conceitos basilares da AD formulados por este filósofo, nos 

aprofundaremos, principalmente, no conceito de formação discursiva. Para 

tanto, percorremos um itinerário teórico que busca compreender como se 
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constituem as regras de formação e as condições que possibilitam irromper um 

dado discurso, um dado saber.  

Foucault, em suas três obras anteriores à Arqueologia - História da 

Loucura (1962), O Nascimento da Clínica (1963) e As Palavras e as Coisas 

(1966), desenvolve uma história em torno dos saberes e das práticas 

discursivas que, segundo Gregolin (2006, p. 62) "tomam o homem como objeto 

(ciências humanas), a partir da reconstrução do sistema geral de pensamento 

de certas épocas, cuja rede, em sua positividade, torna possível um jogo de 

opiniões simultâneas e aparentemente contraditórias".  

Em História da Loucura (1962), Foucault descreve os saberes que, na 

Idade Clássica, permitiram constituir o objeto loucura e, posteriormente, as 

bases epistemológicas da Psiquiatria. Já em sua obra O Nascimento da clínica 

(1963), Foucault se propõe a escavar, enxergar os discursos de um 

determinado momento histórico que possibilitam o surgimento da Medicina. 

Foucault, em pesquisas apresentadas na referida obra, tem como objetivo, de 

acordo com Gregolin (2006, p.72): 

 

tratar do espaço, da linguagem e da morte, trata-se do olhar. [...] 
Trata-se de determinar as condições de possibilidade da experiência 
médica tal qual a época moderna a conheceu. Seu objetivo é 
salientar, no terreno da História, o momento em que se estabelece o 
discurso médico. 

 

Finalmente, em As Palavras e as Coisas (1966), obra de grande 

importância que compõe a fase arqueológica, Foucault descreve os saberes 

que organizaram as ciências humanas, sendo o homem o sujeito e o objeto 

dessas ciências, tais como a Economia, a Biologia, a Linguística. Para Gregolin 

(2006, p. 78) "a tese principal de As Palavras e as Coisas é que as ciências 

humanas (compreendidas como discursos) articulam-se sobre um conjunto de 

outros discursos que lhes deu possibilidade de nascerem".  

Em uma leitura menos atenciosa, poderíamos até compreender que 

Foucault, em suas primeiras pesquisas e análises, teve como objetivo fazer 

uma descrição de "disciplinas" (Psiquiatria, Medicina, Biologia, Economia, 

Literatura, etc). Entretanto, em sua tese metodológica, intitulada A Arqueologia 

do Saber (1969), Foucault explicita sua aversão à história disciplinar e à 

história das continuidades.  
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A Arqueologia do Saber é um livro árido, em que Foucault trava um 

diálogo com leitores imaginários, no intuito de responder às críticas feitas, 

principalmente por Michel Pechêux, às obras anteriores. Dessa maneira, este 

trabalho passa a ser considerado um livro teórico-metodológico, pois busca, de 

forma metódica, dar fundamento teórico aos fatos discursivos.  

Dentre os diversos conceitos apresentados e fundamentados por 

Foucault em A Arqueologia do Saber, como mencionado anteriormente, nos 

deteremos um pouco mais ao conceito de "formação discursiva". Para melhor 

compreender tal conceito, é preciso, em primeiro lugar, atender ao pedido de 

Foucault (2008, p. 23) "libertar-se de todo um jogo de noções que diversificam, 

cada uma à sua maneira, o tema da continuidade". Assim, noções de tradição, 

influência, desenvolvimento, evolução, mentalidade ou espírito, permitem dar à 

história uma forma linear, contínua, sem interrupções; permitem relacionar 

acontecimentos dispersos a um mesmo princípio organizador, ou mesmo, 

"estabelecer entre os fenômenos simultâneos ou sucessivos de uma 

determinada época uma comunidade de sentidos, ligações simbólicas" 

(FOUCAULT, 2008, p.24). 

Foucault ainda nos alerta que: 

 

É preciso pôr em questão, novamente, essas sínteses acabadas, 
esses agrupamentos que, na maioria das vezes, são aceitos antes de 
qualquer exame, esses laços cuja validade é reconhecida desde o 
início; é preciso desalojar essas formas e essas forças obscuras 
pelas quais se tem o hábito de interligar os discursos dos homens. 
(FOUCAULT, 2008, p. 24) 

 

Uma vez deixados em suspenso essas formas de continuidade é que 

conseguiremos compreender a irrupção dos acontecimentos discursivos e 

investigar as condições sócio históricas que permitiram o seu aparecimento. 

Dessa maneira, Foucault (2008), formula um projeto de descrição dos 

acontecimentos discursivos em que tal descrição irá se diferenciar claramente 

da análise linguística, uma vez que "uma língua constitui sempre um sistema 

para enunciados possíveis - um conjunto finito de regras que autoriza um 

número infinito de desempenhos". (2008, p.30). Em contrapartida, no campo 

dos acontecimentos discursivos, teremos "um conjunto sempre finito e limitado 

das únicas sequências linguísticas que já tenham sido formuladas". (2008, 
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p.30). Enquanto a análise da língua questiona as regras que determinaram a 

construção de um enunciado e, posteriormente, de enunciados semelhantes, a 

descrição dos acontecimentos do discurso investiga o porquê de determinado 

enunciado ter emergido e nenhum outro em seu lugar. 

A análise do campo discursivo, diferentemente da análise linguística e 

do pensamento, não busca compreender um enunciado sob o que está 

manifesto, nem mesmo descobrir a palavra muda, semi-silenciosa de um outro 

discurso; pelo contrário, ela busca compreender o enunciado na singularidade 

em que foi expresso, mostrando os motivos que não permitiram "ser outro, 

como exclui qualquer outro, como ocupa, no meio dos outros e relacionado a 

eles, um lugar que nenhum outro poderia ocupar" (2008, p.31). Por isso, um 

enunciado é, para Foucault, um acontecimento único, contudo, aberto à 

repetição, à transformação, pois sempre estará ligado a enunciados que o 

precedem e o seguem. 

Depois de descrever essas relações dialéticas, singularidade e 

repetição, dispersão e regularidade, existentes entre os enunciados, Foucault 

nos apresenta o conceito de formação discursiva. No intuito de compreender o 

que são e como se formaram unidades discursivas como: a medicina, a 

gramática, a economia política, o filósofo lança mão de quatro hipóteses. A 

primeira considera que "os enunciados, diferentes em sua forma, dispersos no 

tempo, formam um conjunto quando se referem a um único e mesmo objeto" 

(2008, p. 36). Assim, observa que "a unidade de um discurso é feita pelo 

espaço onde diversos objetos se perfilam e continuamente se transformam, e 

não pela permanência e singularidade de um objeto" (2008, p.37). E, para 

definir um determinado conjunto de enunciados no que ele tem de individual, 

precisamos, segundo Foucault, "formular sua lei de repartição", ou seja, 

descrever a dispersão em que esses enunciados irromperam, bem como as 

fissuras (pequenas ou longas) que os separam. 

A segunda hipótese se dirige para "definir um grupo de relações entre 

enunciados: sua forma e seu tipo de encadeamento" (2008, p.37). Dessa 

maneira, se quisermos definir um discurso por um sistema codificado e 

normativo de enunciação, precisaremos:  
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caracterizar e individualizar a coexistência desses enunciados 
dispersos e heterogêneos; o sistema que rege sua repartição, como 
se apoiam  uns nos outros, a maneira pela qual se supõem ou se 
excluem, a transformação que sofrem, o jogo de seu revezamento, de 
sua posição e de sua substituição. (FOUCAULT, 2008, p.39) 

 

A terceira hipótese aponta para outra direção de pesquisa: "não se 

poderiam estabelecer grupos de enunciados, determinando-lhes o sistema dos 

conceitos permanentes e coerentes que aí se encontram em jogo?” (2008, p. 

40). Aqui, Foucault supõe uma maneira de descobrirmos uma unidade 

discursiva e, para isso, teríamos que buscá-la não na sua coerência de 

conceitos, mas "em sua emergência simultânea ou sucessiva, em seu 

afastamento, na distância que os separa e, eventualmente, em sua 

incompatibilidade" (2008, p.40). Ou seja, teríamos de analisar "o jogo de seus 

aparecimentos e suas dispersões". 

A quarta hipótese pretende "reagrupar os enunciados, descrever seu 

encadeamento e explicar as formas unitárias sob as quais eles se apresentam: 

a identidade e a persistência dos temas" (2008, p.40). Nessa etapa, Foucault 

busca provar, diante dessas quatro hipóteses levantadas, o motivo pelo qual, 

ao invés de buscar a origem, a permanência dos temas através do tempo, 

devemos descrever as suas dispersões. 

Este é o ponto chave da proposta de análise de Foucault, em que 

devemos buscar não aquilo que é linear e contínuo entre os objetos de um 

dado discurso, nem mesmo buscar a sua origem e evolução na história, mas 

sim pesquisar entre esses elementos as suas diferenças, os desvios, as 

transformações. Verificar que enunciados heterogêneos se ligam para compor 

uma figura única e simular, através do tempo, uma espécie de discurso 

ininterrupto. Assim como "possibilidades diversas permitem a ativação de 

temas incompatíveis, ou ainda a introdução de um mesmo tema em conjuntos 

diferentes" (2008, p.42). Logo, o foco de análise em Foucault se dá quando 

estudamos "formas de repartição", quando descrevemos "sistemas de 

dispersão". 

Diante de tais postulados, chegamos ao conceito de formação 

discursiva, noção muito utilizada na Escola Francesa de Análise do Discurso 

com o intuito de evitar palavras, "inadequadas para designar semelhante 

dispersão", tais como: "ciência", "ideologia", "teoria". Para ele, 
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No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que 
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 
correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, 
por convenção, que se trata de uma formação discursiva. [...] 
Chamaremos de regras de formação as condições a que estão 
submetidos os elementos dessa repartição (objetos, modalidade de 
enunciação, conceitos, escolhas temáticas). As regras de formação 
são as condições de existência (mas também de coexistência, de 
manutenção, de modificação e de desaparecimento) em uma dada 
repartição discursiva. (FOUCAULT, 2008, p. 43) 
 

 

Ao compreendermos que o "discurso" a que se refere Foucault, são 

grupos de enunciados que desempenham na sociedade determinados tipos de 

regimento, chegaremos à conclusão de que as "disciplinas" descritas por ele 

são, cada uma delas, uma formação discursiva. Igualmente, esse conjunto de 

performances verbais ligadas aos enunciados, nos leva a identificar o regime 

geral a que estão submetidos os seus objetos, as escolhas temáticas, os 

conceitos utilizados. Isso se dá pelo fato de que os saberes postos em 

circulação estão extremamente ligados às diversas outras instituições da 

sociedade, fazendo com que os discursos sejam regidos por uma determinada 

ordem. 

 

 2.3.2 Memória discursiva e interdiscursividade 

 

O termo “memória discursiva” representa a recorrência de discursos a 

partir de uma contingência histórica específica, sendo atualizada ou esquecida 

de acordo com o processo discursivo, é algo que fala sempre, antes, em outro 

lugar. “São as redes de memória que possibilitam a retomada de discursos já-

ditos, atualizando-os à historicidade do acontecimento discursivo” (FRANÇA, 

2015, p.3). Portanto, a memória discursiva autoriza os pré-construídos, porém 

reinventa-se em um acontecimento. 

A memória discursiva é, então, uma interação verbal que se desenvolve 

no tempo. A cada momento, o discurso pode enviar a um enunciado 

precedente e todo discurso é recoberto pela memória de outros discursos. O 

sujeito apropria-se da linguagem, fazendo-a manifestar-se de diferentes formas 
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em diferentes discursos, havendo sempre um “já-dito” ao qual o sentido está 

filiado, que regula a produção dos trajetos temáticos, direciona a interpretação 

em um momento histórico e faz parecer que o sentido é evidente e único. 

Para Maingueneau (2008, p. 52), o discurso, entre outras coisas, é 

considerado no bojo de um interdiscurso. Assim, para falar de prática 

discursiva, é preciso articular discurso e condições de produção. Para o autor, 

“o sentido é um mal-entendido sistemático e constitutivo do espaço discursivo” 

(MAINGUENEAU, 1989, p. 120). Logo, o sentido não é estável, mas construído 

no intervalo de posições enunciativas, nunca é dado a priori, mas construído 

pelo analista na materialidade linguística e histórica do corpus. É essa 

materialidade que direciona o analista a reconstruir com o autor o sentido do 

texto. 

À relação de um discurso com outros discursos dá-se o nome de 

interdiscursividade: vozes discursivas outras que se manifestam em um dado 

discurso e interferem no seu sentido. São como discursos alheios que 

penetram no discurso em estudo, interferindo no seu sentido. A noção de 

interdiscursividade está ligada à noção de heterogeneidade discursiva, 

formação discursiva, memória discursiva, pré-construído, dado etc. 

Sendo assim, o interdiscurso representa o conjunto de formações 

discursivas, na medida em que trabalha com a ressignificação sobre o que já 

foi dito, determinando, materialmente o efeito de encadeamento e articulação 

de tal modo que aparece como o puro “já-dito”. 

O interdiscurso é conceituado por Maingueneau (1989) como um 

conjunto de discursos que mantém uma relação discursiva entre si. Além disso, 

é também 

 

tripartido em universo discursivo, campo discursivo e espaço 
discursivo: Universo discursivo é o conjunto heterogêneo de 
formações discursivas que interagem numa conjuntura. Embora finito, 
é irrepresentável e não pode ser apreendido em sua globalidade. 
Campo discursivo é o conjunto de formações discursivas em 
concorrência que se delimitam numa região do universo discursivo. O 
discurso se constitui no interior de um campo discursivo, que foi 
etiquetado pela tradição como campo discursivo religioso, político, 
literário, etc. Espaço discursivo é o subconjunto do campo discursivo, 
que liga no mínimo duas formações discursivas que se relacionam e 
são importantes para o entendimento dos discursos em questão. 
(CARVALHO, 2011, p. 3) 
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As obras analisadas neste trabalho são ricas nesse recurso, uma vez 

que buscam o discurso “outro” nos clássicos da literatura infantojuvenil para 

ressignificá-los. 

 

 

2.4 PORQUE O PRINCIPE ENCANTADO NÃO ME ENCANTA: QUESTÕES 

DE ESTEREÓTIPO E GÊNERO 

 

Assim como, admiravelmente, pontua Carla Bassanezi Pinsky ao 

prefaciar o livro Minha história das mulheres, de Michelle Perrot, toda história é 

contemporânea, pois tem um compromisso com o presente, ou seja, "interroga 

o passado tomando como referência questões que fazem parte de nossa vida, 

como a existência das desigualdades de gênero, os significados das 

aparências, a luta por direitos, o papel da família, do Estado" (PERROT, 2007, 

p.11).  

 Michelle Perrot é uma grande historiadora, estudiosa e pesquisadora da 

história das mulheres. Décadas de pura dedicação e estudo fez dessa mulher 

um símbolo de luta e engajamento militante em prol do projeto de emancipação 

feminina. De acordo com Perrot (2007) "Há muito que as mulheres são as 

esquecidas, as sem-voz da História. O silêncio que as envolve é 

impressionante" (p.13). Para se ter uma dimensão desse silêncio, tomamos por 

base o século XVIII, em que se discutiam se as mulheres eram seres humanos 

tais como os homens, ou se estavam mais próximas dos animais irracionais. 

Dessa maneira, somente no século XIX é que a mulher tem reconhecido o seu 

direito à educação, porém o direito ao acesso às universidades ainda demorou 

mais alguns anos para ser conquistado.  

Sem direito à educação, aos estudos, as mulheres são excluídas da 

história. Perrot problematiza essa questão de exclusão da História, 

esclarecendo que tudo depende da forma como concebemos o termo "história", 

uma vez que o mesmo pode ser compreendido como "tudo o que acontece, a 

sequência dos fatos, das mudanças, das revoluções, das acumulações que tecem o 

devir das sociedades. Mas é também o relato que se faz de tudo isso" 

(PERROT, 2007, p. 16). Assim, as mulheres, durante muito tempo ficam fora 
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desses relatos, como se não fizessem parte do meio, como se estivessem fora 

do tempo, do acontecimento. 

São muitas as razões que justificam esse silenciamento. Para Perrot 

(2007), em primeiro lugar, temos a invisibilidade das mulheres, ou seja, elas 

são "menos vistas nos espaços públicos, único que, por muito tempo, merecia 

destaque e relato" (p.16). São invisíveis, pois atuam em família, confinadas aos 

deveres caseiros. Para muitas sociedades, o silêncio e a invisibilidade das 

mulheres é uma forma de manter a ordem, a tranquilidade da cidade, visto que 

sua aparição em grupo causa medo, sua fala em público é indecente.  

Uma segunda razão para o silêncio, de acordo com a historiadora é o 

silêncio das fontes.  

 
As mulheres deixam poucos vestígios diretos, escritos ou materiais. Seu 
acesso à escrita foi tardio. Suas produções são rapidamente 
consumidas, ou mais facilmente dispersas. São elas mesmas que 
destroem, apagam esses vestígios porque os julgam sem interesse. 
Afinal, elas são apenas mulheres, cuja vida não conta muito. Existe até um 
pudor feminino que se estende à memória. Uma desvalorização das 
mulheres por si mesmas. Um silêncio consubstanciai à noção de 
honra. (PERROT, 2007, p. 17) 

 

No que compete aos observadores, cronistas, pintores, 

predominantemente homens, quando falavam ou representavam as mulheres, 

o faziam de modo generalizado, por meio de estereótipos. "As mulheres são...". 

"A mulher é..." (PERROT, 2007, p.17). Essa disparidade sexual das fontes, que 

varia de acordo com a época, justifica a razão do silêncio e da obscuridade das 

mulheres. 

Entretanto, Perrot (2007) aponta que o silêncio mais profundo é o do 

relato. Os primeiros relatos da história, falam das guerras, dos reinados, dos 

grandes homens. Durante o período medieval também se fala mais dos santos 

que das santas. Enquanto os santos agem, viajam para evangelizar, as santas 

se confinam e rezam, preservam sua virgindade. No Renascimento, as rainhas, 

as damas galantes, as cortesãs "fazem sonhar. É preciso ser piedosa ou 

escandalosa para existir" (p.18). 

Entre os séculos XVIII e XIX, a história torna-se mais profissional e 

científica, contudo o espaço conquistado pela mulher ainda é muito pequeno. 

Somente no final do século XIX a mulher tem respeitado o seu direito à 

educação, já o acesso às universidades se dá entre a primeira e a segunda 
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guerra mundial. Todavia, mesmo presentes nas universidades, as mulheres 

continuam à margem da história.  

De acordo com Perrot (2007), o advento que faz nascer uma história das 

mulheres dá-se, primeiramente, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, por 

volta da década de 1960, e na França por volta de 1970. Fatores científicos, 

sociais e políticos contribuíram para que a mulher irrompesse como objeto nas 

ciências humanas e na história. No campo das ciências, por exemplo, algumas 

questões, ligadas à crise dos sistemas de pensamentos marxistas, 

estruturalistas, a modificações de alianças disciplinares, se renovam. Desse 

modo, a história com um olhar mais antropológico redescobre a família e suas 

configurações. Tal qual aponta Perrot (2007), através dos fatores de 

natalidade, da idade ao se casar, da mortalidade, a história acaba por 

apreender "a dimensão sexuada dos comportamentos e, incidentalmente, 

colocava a questão das mulheres como sujeitos" (p.19). 

Dentre os fatores sociais que marcam o nascer de uma história das 

mulheres está o acesso às universidades, seja como estudantes, seja, 

posteriormente, como docentes. No que compete às questões políticas, estas, 

segundo Perrot, foram decisivas. O movimento de libertação das mulheres, que 

ganha força a partir dos anos 70, vai repercutir nos campos dos saberes, 

pretendia-se criticar aqueles saberes predominantemente masculinos e que se 

davam como universais.  

São muitos os motivos que contribuem para o não registro das mulheres 

na história. Primeiramente, como já mencionado, os espaços públicos e seus 

frequentadores, em sua grande maioria homens, é quem detinham o mérito de 

serem registrados, marcados na história. As mulheres pouco participavam da 

vida pública, sua presença causava medo, desarmonia, configurava ameaça, 

por isso era preciso mantê-las distante. Os espaços públicos aos quais elas 

tinham acesso, em especial as mulheres do povo, eram, principalmente, as 

lavanderias, os mercados, a própria rua, onde buscavam encontrar "víveres 

mais baratos e venderem elas próprias alguma mercadoria de segunda mão" 

(PERROT, 1998, p. 47), lugar em que buscavam fazer alguma coisa que lhes 

rendessem alguns trocados, tais como entregar pão, leite, as roupas que 

lavavam. 
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O casamento é outro motivo para o apagamento da presença da mulher 

na história, uma vez que, ao se casar, perdiam seu sobrenome. Segundo 

Perrot," é bastante difícil, e mesmo impossível reconstituir linhagens femininas" 

(2007, p. 21). As destruições de vestígios, registros são bem seletivos, 

seguindo critérios tanto sexuais, como sociais. Somente os homens com 

cargos sociais importantes tinham seus registros preservados. Assim, os 

homens comuns, não gozavam desse direito, muito menos as mulheres.  

As próprias mulheres, que muitas vezes na intimidade de seus quartos 

escreviam sobre si, destruíam seus registros, porque acreditavam não ter 

importância aquilo que escreviam ou mesmo, "convencidas de sua 

insignificância, estendendo à sua vida passada o sentimento de pudor que lhes 

havia sido inculcado" (PERROT, 2007, p.22). 

Apesar de existirem poucos registros feitos por mulheres, muito se 

falava delas, quase sempre para dizer como elas são e o que devem fazer. A 

mulher decente sabe as horas que lhe convém sair, "os lugares a evitar, os 

gestos a rejeitar. Principalmente, uma moça que, nos meios abastados, não 

poderia andar sem capuz, deve andar devagar, sem erguer a voz nem os 

olhos, sob o risco de cruzar o olhar de um homem" (PERROT, 1998, p. 46). As 

mesmas estão presentes em uma infinidade de discursos religiosos, filosóficos, 

científicos, tematizadas em muitas pinturas, obras literárias, em imagens. 

Entretanto, tais discursos e obras, em sua grande maioria, foram feitos por 

homens, os quais ignoravam o que as próprias mulheres pensavam, viam ou 

sentiam a respeito do que se falavam delas. Tais construções representam o 

imaginário dos homens sobre as mulheres, por isso carregada de estereótipos.  

Comportamentos femininos ligados à docilidade, ao zelo familiar, ao 

amor incondicional, entre outras características, são construções sociais e 

culturais que emergiram ao longo da história. Vargas, em seu ensaio "Para que 

educamos nossas meninas?" (2009, p. 117), diz que a educação e o papel 

social da mulher, durante muitos séculos, estiveram voltados para as 

exigências e perspectivas configuradas a partir do "ordenamento masculino". 

Ou seja, "as mulheres deveriam viver e servir a um mundo organizado para e 

pelos homens" (VARGAS, 2009, p.117).  

A partir do século XX, importantes estudos relativos à crítica feminista 

alcançam maior notoriedade, lançando questionamentos acerca de se repensar 
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a coexistência dos sujeitos no mundo contemporâneo. Além de ser o ponto de 

partida para conquistar um lugar de igualdade e respeito, esses estudos 

proporcionaram consideráveis contribuições para o conceito de gênero.  

Em consonância com Carvalho (2012, p. 91), em um primeiro momento, 

os estudos feministas compreendiam gênero como sendo "oposto e 

complementar do sexo, como aquilo que é socialmente construído em oposição 

ao que seria biologicamente dado". Posteriormente, apontam uma segunda 

definição para gênero que não o opõe ao sexo, porém inclui a percepção de se 

compreender o sexo dentro de um conceito socialmente construído de gênero. 

Dessa forma, tal conceito passa a representar parte de um importante sistema 

simbólico implicado nas redes de significado e nas relações de poder que 

permeiam a sociedade. Ainda, de acordo com Carvalho, 

 

para as autoras ligadas ao pós-estruturalismo, gênero não é um 
conceito que apenas descreve as interações entre homens e 
mulheres, mas uma categoria teórica referida a um conjunto de 
significados e símbolos construídos sobre a base da percepção da 
diferença sexual e que são utilizados na compreensão de todo o 
universo observado, incluindo as relações sociais e, mais 
particularmente, as relações entre homens e mulheres. (2012, p. 93) 

 

Nesse sentido, entendemos que a construção do gênero não apresenta 

uma regularidade ou linearidade, nem mesmo pode ser finalizada em um dado 

momento. Na verdade, é através daquilo que Louro (2003) define como 

identidades de gênero que possibilita os sujeitos se identificar, histórica e 

socialmente, como masculinos e femininos. Dessa forma, abordamos o 

conceito de gênero como um tipo de marcador social, como constituinte de 

identidades dos sujeitos. 

Atualmente, a mulher assumiu o novo papel social, denominado por 

Lipovetsky (1997) de "Terceira Mulher". Em um contexto de revolução 

democrática na construção social de gêneros, mulheres e homens passaram a 

possuir um destino marcado pelo livre arbítrio. Entretanto, segundo Lipovetsky 

"o homem continua prioritariamente associado aos papéis públicos e 

instrumentais e a mulher aos papéis privados, estéticos e afetivos” 

(LIPOVETSKY, 1997, p.12). A democracia entre os gêneros fez diminuir as 

diferenças, porém as identidades femininas e masculinas ainda permanecem 

bem marcadas. 
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Vargas (2009, p. 118) aponta "como mulher, negra, professora e mestre 

em educação é doloroso perceber como ainda se espera que meninas 

correspondam a um estereótipo de passividade". Segundo Larrosa, os 

estereótipos são os lugares-comuns do discurso, ou seja, "o que todo mundo 

diz, o que todo mundo sabe" (1994, p.83). Lipovetsky (1997) considera que 

uma forte característica ligada à identidade feminina é a vocação inerente ao 

amor. 

Para Bhabha (2013, p. 117) o estereótipo é uma estratégia discursiva,  

 

... uma forma de conhecimento e identificação que vacila entre o que 
está sempre “no lugar”, já conhecido, é algo que deve ser 
ansiosamente repetido ... como se não precisam de prova, não 
pudessem na verdade ser provados jamais no discurso. 

 

Quando estereótipos são utilizados, eles geralmente tendem a cobrir uma 

parte da dimensão social. Dentro da perspectiva pós-colonial, as discussões 

feministas contam com um novo ânimo, uma vez que é perceptível a forte 

influência da sociedade patriarcal na contribuição para a marginalização dessa 

minoria. Nesse sentido, a subjugação feminina não é fruto apenas do 

colonialismo, mas de uma supervalorização do homem em relação a uma 

inferiorização feminina. Conforme postulado por Spivak (2010, p. 66-67) 

 

No contexto do itinerário obliterado do sujeito subalterno, o caminho 
da diferença sexual é duplamente obliterado. A questão não é da 
participação feminina na insurgência ou das regras básicas da divisão 
sexual do trabalho, pois, em ambos os casos, há “evidência”. É mais 
uma questão de que, apesar de ambos serem objetos da 
historiografia colonialista e sujeitos da insurgência, a construção 
ideológica de gênero mantém a dominação masculina, se no contexto 
da produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode 
falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na 
obscuridade.  

 

De fato, essas ponderações apresentam-se coerentes com as várias 

narrativas que circulam em nosso meio através de produções midiáticas 

diversas, tais como filmes, novelas, séries, desenhos, livros, entre tantos 

outros. Partindo do pressuposto da pedagogia cultural, tais produções exercem 

grande poder educativo através do modo ser e viver dos personagens. Vargas 

(2009) ao se referir à telenovela "Páginas da Vida", escrita por Manoel Carlos e 

produzida pela Rede Globo, argumenta que: 
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Em meio à trama referida, o autor apresenta ao longo de vários 
meses sua receita para que uma jovem (como a personagem de sua 
história) possa ser feliz: ser loura, alta, magra e bela. Estude pouco, 
fale baixo, com vocabulário estreito. Mantenha-se virgem, conheça 
bem as prendas de casa e não trabalhe fora. Dessa forma, ao 
contrário da mulher independente, que viajou o mundo e concluiu um 
curso superior (outra personagem da trama), reunirá as qualidades 
mais importantes para conquistar o amor e casar com o "príncipe" da 
narrativa. (VARGAS, 2009, p.119 e 120.).  

 

O exemplo de Vargas traz grandes contribuições para nos atentarmos 

ao que de fato nossas crianças estão consumindo, uma vez que essa imagem 

estereotipada da mulher ainda está muito presente em nosso meio social, 

sendo divulgada por uma infinidade de aparelhos midiáticos e ideológicos.  

Ao que compete à literatura infantil, muitas obras já foram produzidas 

de acordo com os pressupostos do respeito e da igualdade de gênero, 

apresentando personagens femininas mais autênticas, independentes, fortes, 

destemidas e com outras concepções de beleza. Nesses novos enredos, nos 

deparamos com princesas completamente livres, aventureiras, donas do 

próprio destino e permeadas de desejos bem diferentes daqueles encontrados 

nos contos tradicionais. Aqui, muitas delas não querem casar-se e ter filhos, 

usam de todos os truques e artimanhas para se livrarem dos possíveis 

pretendentes. Lutam pela sua própria mão, ou seja, pela sua liberdade. 

É uma tentativa de fugir aos conceitos impostos tradicionalmente e 

analisados com sabedoria por Bettelheim (1980, p. 273) quando explica a 

passagem na qual A Bela Adormecida fura o dedo em um fuso: 

 

Quando se torna uma adolescente, a menina explora áreas de 
existência previamente inacessíveis, representadas pelo quarto oculto 
onde a velha está fiando. [...] Ao ver a velha fiando, a mocinha 
pergunta: - "Que coisa é esta que salta de modo tão engraçado?" - 
Não é preciso muita imaginação para ver as conotações sexuais 
possíveis para o fuso; mas, logo que a menina toca nele, espeta o 
dedo, e cai adormecida. [...] Na linguagem popular, referindo-se 
também à sua origem Bíblica, chamamos a menstruação de 
"maldição", e é uma "maldição" feminina - a da fada - que ocasiona o 
sangramento. Em segundo lugar, esta maldição se concretiza na 
idade em que, nos tempos passados, a menstruação costumava se 
instalar. Finalmente, o sangramento sucede durante um encontro com 
uma mulher velha, e não com um homem; e, de acordo com a Bíblia, 
esta maldição é herdada de mulher para mulher. [...] Vencida pela 
experiência de um sangramento súbito, a princesa cai num longo 
sono, protegida de todos os pretendentes - de encontros sexuais 
prematuros - por um muro impenetrável de espinhos. Enquanto as 
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versões mais habituais frisam o nome de "Bela Adormecida" devido 
ao longo sono da heroína, os títulos de outras versões dão 
proeminência ao muro protetor, como em inglês, "Rosa Silvestre". 

 

À luz das interpretações de Bettelheim (1980, p.274) "mensagem 

implícita é a mesma de vários outros contos de fadas: não se preocupe e não 

tente apressar as coisas - no seu devido tempo, os problemas impossíveis 

serão solucionados, como que espontaneamente". Percebe-se que havia uma 

preocupação com o despertar da sexualidade feminina e os contos de fadas 

que em sua origem não foram escritos para crianças, revelam essa “fragilidade” 

feminina que requer cuidados pela sua dependência. 

Atualmente, as versões modernas mostram uma mulher mais 

independente. Contudo, ainda encontramos muitas outras obras marcadas 

pelas concepções ideológicas que constituíram a identidade feminina ao longo 

da história, principalmente a ideia do casamento, do amor, da construção 

familiar como algo inerente e inseparável para concretizar o sonho da vida feliz. 

 

 

2.5 AS NOVAS IDENTIDADES DAS PRINCESAS EMPODERADAS 

 
Iniciaremos, agora, uma breve abordagem acerca do tema identidade na 

pós-modernidade, assunto que, apesar de muito explorado, ainda é polêmico e, 

às vezes, controverso entre alguns teóricos. Em essência, as discussões 

colocadas em pauta até o momento, giram em torno da seguinte questão: "as 

velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão 

em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como um sujeito unificado". (HALL, 2006, p. 7). 

Julgamos tal temática pertinente para o nosso trabalho, uma vez que estamos 

lidando com a representação feminina nos contos de literatura infantojuvenil 

pós-moderna. 

Alguns teóricos afirmam que as identidades modernas estão entrando 

em colapso devido a uma transformação social que vem ocorrendo, na 

sociedade, desde o final do século XX. Essa transformação tem fragmentado 

algumas concepções que tínhamos a respeito de classe, gênero, sexualidade, 

etnia, entre outras, que eram até então, as bases sólidas de identificação dos 
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sujeitos como indivíduos sociais. Em virtude disso, temos sofrido, também, 

transformações em nossas identidades pessoais, ocasionando uma crise de 

identidade. Essa perda de sentido de si é denominada de "deslocamento ou 

descentração do sujeito" (HALL, 2006, p. 9). 

O sujeito, antes concebido com um ser unificado, centrado, dotado de 

uma identidade estável ao longo de sua vida, está se tornando fragmentado, 

passando a adotar não apenas uma, "mas várias identidades, algumas vezes 

contraditórias e não-resolvidas" (HALL, 2006, p.12). Seria impossível, 

atualmente, fugirmos a esse processo, uma vez que estamos expostos a uma 

gama de informações, influências de outras culturas, de transformações 

constantes.  

Segundo Hall (2006, p.13), "à medida que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada 

uma das quais poderíamos nos identificar - ao menos temporariamente". 

Bauman (2005) corrobora com Hall ao apontar que em nosso mundo pós-

moderno, "comprometer-se com uma única identidade para toda a vida, ou até 

menos do que a vida toda, mas por um longo tempo à frente, é um negócio 

arriscado" (p.96).  

Bauman (2005) diz que em nossa era líquido-moderna o mundo está 

fragmentado e nossa existência, consequentemente, "fatiada numa sucessão 

de episódios fragilmente conectados" (p.18). O sociólogo ainda acrescenta: 

 

Poucos de nós, se é que alguém, são capazes de evitar a passagem 
por mais de uma "comunidade de ideias e princípios", sejam genuínas 
ou supostas, bem integradas ou efêmeras, de modo que a maioria 
tem problemas em resolver a questão da lamêmete (a consistência e 
continuidade da nossa identidade com o passar do tempo). Poucos 
de nós, se que alguém, são expostos a apenas uma "comunidade de 
ideias e princípios" de cada vez, de modo que a maioria tem 
problemas semelhantes com a questão da l'ipséite (a coerência 
daquilo que nos distingue como pessoas, o que quer que seja). 
(BAUMAN, 2005, p. 19) 

 

Diante de tais explicações, Bauman parece de fato narrar a nossa 

existência contemporânea, em que homens e mulheres são levados, cada vez 

mais, a assumir várias identidades ao longo da vida. As mulheres, em 

particular, parecem estar vivendo esta experiência de modo mais intenso, uma 
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vez que poucos anos atrás assumia, basicamente, a identidade de mulher, o 

que se limitava em ser esposa, mãe e dona de casa. Agora, aumentou sua 

lista. Bauman em seu livro "Identidade" (2005) comenta sobre uma amiga de 

trabalho que uma vez, enquanto conversavam sobre a correria e desafios 

diários, se queixa de que, "sendo mulher, húngara, judia, norte-americana e 

filósofa, estava sobrecarregada de identidades demais para uma só pessoa" 

(p.19). Este é um, dentre muitos exemplos de mulheres pós-modernas que 

assumem, além de sua identidade como mulher, novas identidades, tais como: 

de estudante, de profissional, de ser pensante e independente. Esses novos 

lugares do sujeito foram conquistados recentemente pelas mulheres, contudo, 

tantas identidades, às vezes, gera uma sobrecarga, até porque, a maioria das 

funções que eram, em tempos atrás, lhes designadas, ainda, de modo geral, 

continuam sendo.   

Hall (2006) considera que as sociedades da modernidade tardia são 

marcadas pela diferença, "elas são atravessadas por diferentes divisões e 

antagonismos sociais, que produzem uma variedade de lugares sociais - isto é, 

identidades - para os indivíduos" (p.17). Hall acredita que se essas sociedades, 

marcadas pela diferença, não se dissociam por completo, é porque seus 

diferentes elementos e identidades podem ser conjuntamente articulados, 

mesmo que parcialmente. Segundo, Hall (2006), sem isso, não haveria história. 

Conceber a identidade dessa maneira pode ser um tanto diferente e 

perturbador, porém Hall (2006, p.18) adverte que isso não nos deve 

desencorajar, pois esse deslocamento tem seus pontos positivos. "Ele 

desarticula as identidades do passado, mas também abre a possibilidade de 

novas articulações: a criação de novas identidades, a produção de novos 

sujeitos".  

Sendo assim, interessa-nos, neste trabalho, uma nova identidade para a 

mulher que já vem sendo proposta na literatura em geral e de modo especial, 

na literatura Infantojuvenil. As mulheres, criadas para se casar cedo, adotam o 

nome do marido e “perdem” a identidade de nascimento, como se não 

existissem oficialmente nessa fase de suas vidas.  

Com as mudanças ocorridas na sociedade, a mulher, obviamente, não 

ficou de fora dos processos culturais, já que “a articulação social da diferença, 

da perspectiva da minoria, é uma negociação complexa, em andamento, que 
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procura conferir autoridade aos hibridismos culturais que emergem em 

momentos de transformação histórica” (BHABHA, 2013, p. 21). Houve, então, a 

necessidade de diálogo entre as várias identidades.  

Após alinharmos a temática (a representação feminina) com o corpus 

(livros de literatura infantojuvenis que abordam questões relacionadas ao papel 

da mulher na sociedade) e o aporte teórico adotado (Análise do Discurso, 

Identidade e Gênero), passemos às análises dos livros selecionados para este 

estudo. 
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SEÇÃO 3: SEU REI MANDOU DIZER PARA A PRINCESA 

ESPERTALHONA PROCURAR FIRME UMA HISTÓRIA 

MEIO AO CONTRÁRIO - ANÁLISE E RESULTADOS 

 
Os quatro livros selecionados previamente, consideraram o tema deste 

trabalho que buscou analisar como estão sendo construídas as personagens 

femininas nos contos infantojuvenis pós-modernos e os estereótipos que 

subjazem nas narrativas. Para compreender os discursos que permeiam os 

contos tradicionais e pós-modernos, retomamos o objetivo geral desta pesquisa 

que foi identificar como são construídas as personagens femininas nos contos 

infantojuvenis, sobretudo, os pós-modernos, traçando um paralelo comparativo 

com os contos tradicionais, no intuito de compreender os discursos 

pertencentes a cada momento histórico, bem como a identidade construída em 

cada um desses períodos. 

Para compor o corpus da nossa pesquisa, escolhemos quatro obras pós-

modernas, todas escritas por mulheres, sendo três escritoras brasileiras (Ruth 

Rocha, Ana Maria Machado e Giselda Laporta Nicolellis) e uma inglesa 

(Babette Cole). As escritoras brasileiras, além de serem reconhecidas na 

literatura infantojuvenil, são contemporâneas e vivenciaram acontecimentos 

históricos marcantes no Brasil, dentre eles a fase da ditadura militar. Soou-nos 

instigante investigar o discurso dessas mulheres, escritoras, brasileiras, 

engajadas aos movimentos políticos e feministas, buscando analisar como elas 

representam as personagens femininas em suas obras, em especial, as 

princesas.  

Entretanto, para não limitar o olhar somente para o Brasil, buscamos, 

pelo menos um olhar estrangeiro para compor nosso corpus. Escolhemos o 

Babette Cole, uma escritora inglesa, de reconhecido trabalho com a literatura 

infantojuvenil. Ao trazer um livro estrangeiro para análise, objetivamos verificar 

possíveis regularidades e/ou diferenças presentes em seu discurso e, 

consequentemente, o olhar da escritora acerca do universo feminino. 

Vale ressaltar que temos ciência da autoria para a Análise do Discurso e 

que ela independe da questão de gênero, uma vez que tal campo de análise 

leva em consideração os aspectos discursivos e ideológicos do autor. Contudo, 
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é justamente no campo da ideologia que nos respaldamos para ratificar a 

escolha somente de obras escritas por mulheres. Ou seja, pretendemos 

analisar os discursos dessas mulheres, como elas representam a imagem 

feminina em suas obras, qual o motivo, as ideologias que as interpelam para 

que construam princesas diferentes, quais as vontades de verdade e de poder 

elas desejam evidenciar através de suas personagens, os estereótipos que 

pretendem desconstruir. 

É muito pequeno ainda o tempo que decorre da conquista da mulher nos 

espaços acadêmicos e literários, uma vez que tal prática era realizada, em sua 

grande maioria, pelos homens. As mulheres não possuíam o direito de falar, de 

escrever, e quando o faziam não eram valorizadas. Todavia, elas estavam 

presentes nas obras literárias, nas pinturas, nas imagens feitas pelos homens, 

eles as representavam à luz de seu imaginário. Assim, a sociedade era 

construída sob o viés do patriarcalismo, da visão estereotipada da mulher.  

Com o advento dos movimentos feministas, a mulher tem conquistado e 

respeitado alguns direitos, dentre eles o de escrever. Por isso, começam a 

praticar a escrita com mais liberdade, sem medo e passam a utilizá-la para 

reivindicar direitos, desconstruir estereótipos e empoderar-se.  

Com nosso corpus, estabelecido a priori e devidamente justificado, 

passamos, a descrever as configurações de arquivo (de acordo com Foucault, 

2008) centradas a partir de um tema, de um conceito, enfim, de um 

acontecimento.  

A questão que colocamos é: “Qual lugar discursivo ocupa dado 

acontecimento discursivo num determinado arquivo?”. Em outras palavras: qual 

é o papel da mulher nos contos infantojuvenis pós-modernos? 

A seleção dos títulos obedeceu aos critérios de representatividade, de 

modo que contemplasse as seguintes questões: estereótipo feminino; 

conteúdos sexistas e discriminatórios; equidade de gênero e valorização das 

diversidades. Para tanto, observamos, nas formações discursivas, as 

regularidades/dispersões; na memória discursiva, a interdiscursividade e, nos 

estereótipos, as identidades femininas. 

Elaboramos uma ficha para cada obra com a imagem da capa e itens de 

identificação, cuja finalidade é dar visibilidade às principais informações sobre 

as autoras e as obras. 
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A seguir, um quadro que possibilita visualizar o corpus da pesquisa e 

as informações a respeito do mesmo. 

 

Figura 2 – Quadro de identificação do corpus 

TÍTULO AUTOR/A EDITORA/LOCAL 
A Princesa Espertalhona Babette Cole Terramar/Lisboa 
Procurando Firme Ruth Rocha Nova Fronteira/Rio de 

Janeiro 
História meio ao contrário Ana Maria Machado Ática/São Paulo 
Seu rei mandou dizer Giselda Laporta Nicolelis Moderna/São Paulo 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017) 

 
Estabelecemos, a seguir, alguns critérios de análise, baseados nas 

formações discursivas, na memória discursiva e no estereótipo e identidade 

feminina, conforme quadro a seguir: 

 
Figura 3 – Quadro dos Critérios de Análise 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

1. FORMAÇÃO DISCURSIVA  
 

(Michel Foucault) 
 

Estratégias linguísticas, foco narrativo, diálogo entre 
narrador e leitor, relação entre o texto verbal e o 
visual (estereótipos imagéticos, layout das páginas). 
Regularidades e dispersões na linguagem, objetos, 
modalidade de enunciação, conceitos e escolhas 
temáticas.  

2. MEMÓRIA DISCURSIVA E 
INTERDISCURSIVIDADE 

 
(Dominique Maingueneau) 

Recorrência de discursos a partir de uma 
contingência histórica específica.  
Retomada de discursos já-ditos, pré-construídos, 
dado.  
Heterogeneidade discursiva, vozes discursivas 
outras, ressignificação sobre o que já foi dito. 

3. ESTEREÓTIPO E 
IDENTIDADE FEMININA 

 
(HomiBhabha, Stuart Hall, 

Michelle Perrot) 

O estereótipo como estratégia discursiva. Imagem 
estereotipada da mulher: passividade, vocação 
inerente ao amor, fragilidade, dependência, 
subjugação, inferiorização,  
Deslocamento que desarticulam as identidades do 
passado; criação de novas identidades: liberdade, 
aventura, independência. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017).  

 
Esperamos, assim, deixar mais evidentes os caminhos percorridos nas 

análises dos livros a seguir. 

 

3.1 PRINCESA ESPERTALHONA 
 



É vasto o acervo literário infantil contemporâneo

roupagens, personagens atualizadas com os avanços sociais e tecnológicos, 

papéis sociais diferentes daqueles outrora encontrados nas narrativas 

tradicionais. Há que ressaltar também aquelas obras que, apesar de 

modernas, carregam discursos bem marcados pelo tradicionalismo dos séculos 

passados. Bem como aquelas que, mesmo apresentando um disc

na independência e autenticidade 

ainda carregam marcas de valores socialmente construídos ao longo do tempo. 

O exemplar a ser analisado

possibilitam conhecer as personagens femininas

Primeiramente, apresentamos as informações necessárias a respeito da 

obra e, em seguida, a análise propriamente dita.

 
Figura 4 – Quadro com as princip

Título do livro: A Princesa Espertalhona
Autora e ilustradora: Babette Cole
Tradutora: Ana Paula Faria
Editora: Terramar/Lisboa 
Ano de publicação: 1987 
ISBN: 85-85445-95-5.  
Número de páginas: 36 
 
RESUMO: A Princesa Espertalhona não quer casar. Ela gosta de ser solteira, 
quer viver no seu castelo com os seus animais de estimação e fazer o que 
bem lhe apetecer. Como ela é muito bonita e muito rica
querem casar com ela. Logo, a Princesa Espertalhona 
espertas para lidar com os pretendentes que não quer
 
A AUTORA: Bebette Cole n
Grã Bretanha, em 1949. Estreou na literatura em 1976 e já publicou mais de 
setenta livros que venderam milhõe
países, suas obras já receberam diversos prêmios, entre eles o Kurt Mascher

É vasto o acervo literário infantil contemporâneo. Contos com novas 

roupagens, personagens atualizadas com os avanços sociais e tecnológicos, 

erentes daqueles outrora encontrados nas narrativas 

tradicionais. Há que ressaltar também aquelas obras que, apesar de 

, carregam discursos bem marcados pelo tradicionalismo dos séculos 

passados. Bem como aquelas que, mesmo apresentando um discurso pautado 

dência e autenticidade feminina com novos perfis de beleza e ideal

ainda carregam marcas de valores socialmente construídos ao longo do tempo. 

a ser analisado, a seguir, é um dentre essa infinidade de obras que 

as personagens femininas do mundo pós-moderno

Primeiramente, apresentamos as informações necessárias a respeito da 

obra e, em seguida, a análise propriamente dita. 

Quadro com as principais informações sobre o livro 

 
A Princesa Espertalhona.  

Babette Cole.  
Ana Paula Faria.  

1987  

Espertalhona não quer casar. Ela gosta de ser solteira, 
quer viver no seu castelo com os seus animais de estimação e fazer o que 
bem lhe apetecer. Como ela é muito bonita e muito rica, todos os príncipes 
querem casar com ela. Logo, a Princesa Espertalhona tem umas ideias muito 
espertas para lidar com os pretendentes que não quer. 

Bebette Cole nasceu na ilha de Jersey, no Canal da Mancha, 
Grã Bretanha, em 1949. Estreou na literatura em 1976 e já publicou mais de 
setenta livros que venderam milhões de exemplares. Editados em vários 
países, suas obras já receberam diversos prêmios, entre eles o Kurt Mascher
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ontos com novas 

roupagens, personagens atualizadas com os avanços sociais e tecnológicos, 

erentes daqueles outrora encontrados nas narrativas 

tradicionais. Há que ressaltar também aquelas obras que, apesar de pós-

, carregam discursos bem marcados pelo tradicionalismo dos séculos 

urso pautado 

novos perfis de beleza e ideal 

ainda carregam marcas de valores socialmente construídos ao longo do tempo. 

entre essa infinidade de obras que 

moderno.  

Primeiramente, apresentamos as informações necessárias a respeito da 

 

Espertalhona não quer casar. Ela gosta de ser solteira, 
quer viver no seu castelo com os seus animais de estimação e fazer o que 

todos os príncipes 
tem umas ideias muito 

asceu na ilha de Jersey, no Canal da Mancha, 
Grã Bretanha, em 1949. Estreou na literatura em 1976 e já publicou mais de 

s de exemplares. Editados em vários 
países, suas obras já receberam diversos prêmios, entre eles o Kurt Mascher 



Award, do British Book Trust (1996)
Library Association (1986/87).

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2

 

Algumas personagens femininas

anteriormente, são espertas, inteligentes, destemidas, au

É o caso da Princesa Espertalhona, personagem protagonista da obra de 

Babette Cole, em que a princesa é apresentada como uma mulher que 

queria casar-se, pois gostava de ser solteira.

 

Figura 5 – Ilustração das página

Fonte:COLE, Babette, 2004. 

 

3.1.1 AS FORMAÇÕES DISCURSIVAS

 

Das Formações discursivas, elegemos as dispersões e as regularidades 

para serem analisadas neste livro

foucaultiana.  

 

Dispersões (oposição

de fada tradicionais. 

d, do British Book Trust (1996) e a medalha Kate Greenaway, da British 
Library Association (1986/87). 

Elaborado pela pesquisadora (2017) 

Algumas personagens femininas pós-modernas, como apontamos 

anteriormente, são espertas, inteligentes, destemidas, autênticas e corajosas. 

da Princesa Espertalhona, personagem protagonista da obra de 

Babette Cole, em que a princesa é apresentada como uma mulher que 

se, pois gostava de ser solteira. 

páginas 2 e 3 do livro “A Princesa Espertalhona”.

AS FORMAÇÕES DISCURSIVAS 

Das Formações discursivas, elegemos as dispersões e as regularidades 

para serem analisadas neste livro e em conformidade com a teoria 

posição) às características encontradas nos contos 
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e a medalha Kate Greenaway, da British 

omo apontamos 

tênticas e corajosas. 

da Princesa Espertalhona, personagem protagonista da obra de 

Babette Cole, em que a princesa é apresentada como uma mulher que não 

do livro “A Princesa Espertalhona”. 

 

Das Formações discursivas, elegemos as dispersões e as regularidades 

e em conformidade com a teoria 

às características encontradas nos contos 
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As dispersões, contidas em determina formação discursiva, apontam 

para a importância do enunciado como um acontecimento único, porém, aberto 

à transformação, pois sempre estará ligado a enunciados que o precedem. 

Vejamos: 

 

a) A princesa quer continuar solteira: o enunciado “gostava de ser 

solteira” contraria a busca incessante das princesas tradicionais por príncipes 

encantados com quem desejavam se casar. Pelo fato de ser bela e rica, muitos 

príncipes desejam casar-se com a princesa. Porém, esta deseja continuar 

solteira, viver a seu modo e fazer somente aquilo que lhe agrada. A 

inteligência, a sabedoria e a liberdade abrem caminho para uma crítica 

subtendida em “somente porque era muito bonita e rica, todos os príncipes 

queriam casar com ela”. Agora, são os homens que demonstram “interesse” no 

casamento; não por amor, mas pela junção da beleza com a riqueza. 

 

b) O sobrenome da princesa caracteriza comportamento: antes as 

princesas eram conhecidas por suas características físicas (Branca de Neve, A 

Bela Adormecida, A Bela e a Fera etc). Aqui, apesar de ainda ser “princesa”, 

seu sobrenome vem acompanhado de um adjetivo que evidencia outras 

qualidades que não apenas as “do lar”. Esta é Espertalhona. 

 

c) A excentricidade ganha novo efeito de sentido: o gosto da 

princesa revela sua excentricidade, no sentido de fugir aos padrões da época 

em que os primeiros contos de fada foram escritos. Aliás, a palavra “excêntrica” 

retoma o sentido de “fora do centro”, em desconformidade com a maioria; 

aquele/a que (se) desvia ou afasta do centro. É... a nossa princesa estava 

mesmo situada fora do centro. Era uma pessoa extravagante, esquisita, ou 

seja, fora do comum. Bem, como ser excêntrico é ser inverso à ordem dos 

demais e do meio onde se encontra, a Princesa Espertalhona tinha seu próprio 

estilo de vida. Se a excentricidade da princesa não podia ser explicada pela 

Geometria (distância do centro da hipérbole ou da elipse em relação a um 

foco), a Mecânica deu um jeito: “uma peça cujo eixo de rotação não ocupa o 



centro e é destinada a transformar um movimento de rotação contínuo, em 

movimento de natureza diferente”

 

d) O masculino em segundo plano:

narrativa: sentado, calado, não opina, não se impõe. A autora não lhe atribui 

qualidades nem defeitos. 

vontade da princesa que impõe condições para se casar e os escolhe, ou não. 

Fica solteira. 

 

e) A linguagem não verbal permite outra

dito verbalmente, nota-se pelas 

próprio, vive rodeada de animais e não está

cuidados domésticos e pessoais. 

para uma princesa) e porta uma ferramenta antiga, espécie de garfo para 

revolver o feno, alimento de animais como o cavalo e o boi.

Espertalhona dá banho em seus animais de estimação

dinossauros, lesmas) deixando aparente outras

pela independência e liberdade

 

Figura 6 – Ilustração das página

Fonte:COLE, Babette, 2004. 

 

Vamos conhecer, agora, a

personagem feminina da obra, porém com valores 

                                               
6
 In:<https://www.significados.com.br/excentrico/>

centro e é destinada a transformar um movimento de rotação contínuo, em 

movimento de natureza diferente”6. 

O masculino em segundo plano: o rei ocupa segundo plano

: sentado, calado, não opina, não se impõe. A autora não lhe atribui 

 Os príncipes são ridicularizados e submetidos à 

vontade da princesa que impõe condições para se casar e os escolhe, ou não. 

linguagem não verbal permite outras leituras: além do que foi 

se pelas ilustrações que a princesa tem um estilo 

próprio, vive rodeada de animais e não está preocupada com organização, 

cuidados domésticos e pessoais. Veste macacão, está suja (coisa inadmissível 

para uma princesa) e porta uma ferramenta antiga, espécie de garfo para 

revolver o feno, alimento de animais como o cavalo e o boi. A P

banho em seus animais de estimação (dragões

esmas) deixando aparente outras características, como o gosto 

ência e liberdade. Vejamos as imagens a seguir: 

páginas 4 e 5 do livro “A Princesa Espertalhona”.

amos conhecer, agora, arainha, mãe da Princesa Espertalhona

a obra, porém com valores tradicionalistas. 

        
In:<https://www.significados.com.br/excentrico/> 
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centro e é destinada a transformar um movimento de rotação contínuo, em 

segundo plano na 

: sentado, calado, não opina, não se impõe. A autora não lhe atribui 

Os príncipes são ridicularizados e submetidos à 

vontade da princesa que impõe condições para se casar e os escolhe, ou não. 

além do que foi 

ue a princesa tem um estilo 

preocupada com organização, 

stá suja (coisa inadmissível 

para uma princesa) e porta uma ferramenta antiga, espécie de garfo para 

A Princesa 

dragões, jacarés, 

como o gosto 

do livro “A Princesa Espertalhona”. 

 

da Princesa Espertalhona. Outra 

 A rainha 
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aparece sentada em seu trono, ao lado do rei, aconselhando a filha a deixar 

aqueles modos e casar-se. Temos, então, uma segunda maneira de percepção 

das formações discursivas. 

 

Recorrência às características encontradas nos contos de fada 

tradicionais. 

 

A recorrência discursiva, análoga ao que Foucault (2008) chamou de 

formação discursiva - “grupo de relações entre enunciados” constitui nossa 

reflexão e análise, pois demonstra que, ao invés da persistência temática, 

podemos encontrar possibilidades estratégicas diversas que permitem a 

ativação de temas incompatíveis, ou ainda a introdução de um mesmo tema 

em conjuntos diferentes (FOUCAULT, 2008, p. 42-3). 

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que 
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 
correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, 
por convenção, que se trata de uma formação discursiva – evitando, 
assim, palavras demasiado carregadas de condições e 
consequências, inadequadas aliás, para designar semelhante 
dispersão, tais como “ciência”, ou “ideologia”, ou “teoria” (...) 
(FOUCAULT, 2008, p. 43). 

 

Assim, as formações discursivas recorrentes são também oposições 

ideológicas aos contos de fada tradicionais. 

Apesar de impor o casamento, a rainha permite que a jovem procure um 

marido, ou seja, ela tem autonomia e direito para escolher o pretendente. 

Notamos, aqui, um deslocamento em relação aos contos tradicionais, nos quais 

as princesas aguardam apaticamente, em seu recinto, a chegada do tão 

sonhado príncipe. 

 

 

 

 

 

 



Figura 7 – Ilustração da página

Fonte:COLE, Babette, 2004. 

3.1.2 MEMÓRIA DISCURSIVA E INTERDISCURSIVIDADE

 

Memória discursiva é a capacidade que os sujeitos historicamente 

situados possuem de apropriar

discursos, produzindo efeitos de sentido a partir de um jogo argumentativo. 

Haverá, portanto, sempre um “já

interpretação. Chamamos de interdiscursividade po

com diferentes discursos e nos dão a noção da heterogeneidade da língua

conforme pode ser observado nos exemplos a seguir

 

a) Os nomes, origem e tarefas desempenhadas pelos pretendentes

a mando da Princesa Espertalhona

foram: 1. Acabar com todas as lesmas que infestavam o jardim; 2. 

maratona de patinagem e 

estimação; 4. Um passeio de moto pelo campo; 5. “S

Ir à mata real cortar lenha; 7. 

animal; 8. Ir às compras com a Rainha

mágico, que ela atirou para o lago do peixe dourado.

São nove pretendentes a executar as tarefas desem

Princesa, como: cuidar do jardim, alimentar os animais de estimação, cortar 

lenha, ir às compras com sua mãe ou a participar de atividades que ela gostava 

página 6 do livro “A Princesa Espertalhona”. 

 

 

.2 MEMÓRIA DISCURSIVA E INTERDISCURSIVIDADE 

Memória discursiva é a capacidade que os sujeitos historicamente 

apropriar-se da linguagem e manifestá-la em diferentes 

discursos, produzindo efeitos de sentido a partir de um jogo argumentativo. 

Haverá, portanto, sempre um “já-dito”, origem do sentido, que direcionará a 

interpretação. Chamamos de interdiscursividade porque estabelece relações 

com diferentes discursos e nos dão a noção da heterogeneidade da língua

conforme pode ser observado nos exemplos a seguir. 

s nomes, origem e tarefas desempenhadas pelos pretendentes

a mando da Princesa Espertalhona: As tarefas solicitadas aos pretendentes

com todas as lesmas que infestavam o jardim; 2. 

maratona de patinagem e rocalhada; 3. Dar de comer aos seus animais de 

asseio de moto pelo campo; 5. “Salvá-la” no alto da torre; 6. 

à mata real cortar lenha; 7. Montar o pônei para mostrar as habilidades do 

s compras com a Rainha; e a mais terrível: 9. Recuperar

mágico, que ela atirou para o lago do peixe dourado. 

São nove pretendentes a executar as tarefas desempenhadas pela 

Princesa, como: cuidar do jardim, alimentar os animais de estimação, cortar 

lenha, ir às compras com sua mãe ou a participar de atividades que ela gostava 
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Memória discursiva é a capacidade que os sujeitos historicamente 

la em diferentes 

discursos, produzindo efeitos de sentido a partir de um jogo argumentativo. 

dito”, origem do sentido, que direcionará a 

rque estabelece relações 

com diferentes discursos e nos dão a noção da heterogeneidade da língua, 

s nomes, origem e tarefas desempenhadas pelos pretendentes, 

as solicitadas aos pretendentes 

com todas as lesmas que infestavam o jardim; 2. Uma 

de comer aos seus animais de 

la” no alto da torre; 6. 

o pônei para mostrar as habilidades do 

Recuperar o anel 

penhadas pela 

Princesa, como: cuidar do jardim, alimentar os animais de estimação, cortar 

lenha, ir às compras com sua mãe ou a participar de atividades que ela gostava 



de realizar como: patinar, dançar rock, andar de moto, subir na torre, montar o 

pônei. As ilustrações a seguir demonstram as tarefas a serem executadas.

 

Figura 8 - Ilustração das 

Princesa Espertalhona”. 

de realizar como: patinar, dançar rock, andar de moto, subir na torre, montar o 

As ilustrações a seguir demonstram as tarefas a serem executadas.

 páginas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do livro “A 
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de realizar como: patinar, dançar rock, andar de moto, subir na torre, montar o 

As ilustrações a seguir demonstram as tarefas a serem executadas. 

do livro “A 

 

 

 



Fonte:COLE, Babette, 2004. 

 

Por último, a mais terrível: recuperar o anel 

lago do peixe dourado. 

 

Figura 9 – Ilustração das página

Fonte:COLE, Babette, 2004. 

 

 

 

Por último, a mais terrível: recuperar o anel mágico que ela atirou para o 

páginas 16 e 17 do livro “A Princesa Espertalhona”.
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mágico que ela atirou para o 

do livro “A Princesa Espertalhona”. 
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Em relação aos nomes dos Príncipes, a autora faz uma ruptura com os 

tradicionais que, geralmente, são conhecidos apenas como Príncipe Encantado 

e nomeia-os de acordo com as tarefas, valendo-se da interdiscursividade. 

Assim: Franz, Príncipe dos Adubos da Austrília-Hungária, deveria acabar com 

todas as lesmas que infestavam o jardim; o Príncipe John, da Roquelândia, 

enfrentaria uma maratona de patinagem e rocalhada; o Príncipe Davi dos 

Futebóis alimentaria seus animais de estimação; o Príncipe Abana-os-Ossos 

faria um passeio de moto pelo campo; o Príncipe das Vertigens salvaria a 

Princesa no alto da torre; o Príncipe Trinca-Espinhas da Transilveira iria à mata 

real cortar lenha; o Príncipe Covalicoques montaria o pônei, para mostrar as 

habilidades do animal; o Príncipe Cócoras iria às compras com a Rainha e o 

Príncipe Convencido recuperaria o anel mágico, que ela atirou para o lago do 

peixe dourado. 

A memória discursiva permite a constituição de uma intertextualidade 

enquanto conjunto das relações explícitas ou implícitas que um texto mantém 

com outros textos. Não é à toa que os nomes atribuídos aos pretendentes 

possuem relação com as tarefas a serem desenvolvidas. 

Dos nove príncipes, três possuem nomes: Franz, John e Davi. Os outros 

seis ganharam apelidos: Abana-os-Ossos, Vertigens, Trinca-Espinhas, 

Covalicoques, Cócoras e Convencido. Destacaremos apenas a escolha do 

nome do primeiro príncipe: Príncipe Franz dos Adubos da Austrília-Hungária.  

De acordo com pesquisa realizada na internet7, soubemos que o Império 

Austro-Húngaro foi um vasto e importante Estado europeu, sucessor do 

Império Austríaco. Vejamos, a seguir, que a autora escolheu o nome do 

príncipe, considerando a memória e a história. 

 

Resultou de um acordo entre as nobrezas austríaca e húngara em 
1867 [...] O movimento separatista havia começado ainda durante a 
guerra e foi consolidado nos anos seguintes (1919 e 1920) com os 
tratados de Saint-Germain e Trianon. [...] A escalada dos conflitos 
entre os dois blocos formados pelo sistema de alianças europeu 
levava a Europa inteira a uma crise sem precedentes. O fator de 
desencadeamento para o início dos conflitos armados foi o 
assassinato do herdeiro do trono da Áustria-Hungria, Francisco 
Fernando e sua esposa Sofia, foram mortos em Sarajevo, na 
província da Bósnia. Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à 
Sérvia, a Rússia interveio e colocou seu apoio à nação eslava. Com o 

                                                
7
In: https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ustria-Hungria> Acesso em 24/01/2017. 
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apoio russo de um lado, a Alemanha foi arrastada para o conflito, de 
acordo com o compromisso firmado pela Tríplice Aliança. A partir daí, 
mais nações se colocaram de cada um dos lados, e o mundo entrou 
em guerra. O General Franz Conrad von Hötzendorf era o chefe do 
Estado-maior da Áustria-Hungria durante a guerra, e sob seu 
comando as tropas austro-húngaras se envolveram em muitas das 
frentes da Primeira Grande Guerra. (os grifos são nossos) 

 

A autora do livro, através de um jogo de palavras, substituiu o Império 

Austro-Húngaro por Austrília-Hungária, Franz, primeiro nome do príncipe, era 

também o nome do General, chefe do Estado-maior da Áustria-Hungria durante 

a Primeira Grande Guerra e Adubos refere-se à tarefa que o príncipe deveria 

realizar.  

Dessa forma, Franz, Príncipe dos Adubos da Austrília-Hungária, é uma 

interdiscursividade que retoma a Primeira Guerra Mundial e a ressignifica, 

considerando as condições de produção do discurso e as ideologias, 

especialmente no que tange ao fato de as princesas serem prendadas e 

ficarem no castelo esperando o Príncipe Encantado para se casar. 

 

b) A magia dos contos tradicionais: Se havia trabalho e diversão, 

também havia a magia da qual ela quis se livrar e viu-se obrigada a recuperá-la 

em momento oportuno. O anel mágico possui poderes como o de transformar, 

com um beijo, os príncipes em sapos. 

A memória discursiva propiciada pela leitura de contos tradicionais como 

“O rei da Montanha Dourada”, um conto escrito pelos Irmãos Grimm e "Peixe 

dourado" - um conto popular indiano, possibilita a junção dos dois elementos: 

peixe dourado o anel mágico. A proeza da Princesa Espertalhona que sabe 

muito bem dos poderes dos anéis em “Aladim e a Lâmpada Maravilhosa” e “O 

Senhor dos Anéis”, é safar-se do casamento.  

No caso em pauta, a autora lança mão do pré-construído e o 

ressignifica, na articulação entre língua e discurso.  

 

3.1.3 O ESTEREÓTIPO E A IDENTIDADE FEMININA 

 

Quebra-se o estereótipo da mulher submissa tão presente nos contos de 

fada e apresenta-se a rebeldia, a excentricidade, a desobediência e a vontade 



de liberdade da mulher pós

quebra do estereótipo e a nova identidade das 

 

a) A vontade de liberdade da mulher

princesa viu desfilar no castelo muitos candidatos, de todas as partes do 

mundo, querendo casar-se com ela, só porque era bonita e rica. Por isso, em 

um ato de esperteza, a prince

aquele que fosse capaz de executar as tarefas que ela indicasse. 

 

Figura 10 – Ilustração da página

Fonte:COLE, Babette, 2004. 

 

b) O protótipo da matriarca

questão da identidade feminina está na página 17 do livro ora analisado. 

Dentre as tarefas atribuídas aos pretendentes a casar com a Princesa 

Espertalhona, encontramos: "E mandou o Príncipe Cócoras às compras com a 

rainha" (COLE, 2004).  

As ilustrações apresentam a rainha fazendo compras em uma seção de 

lingeries e o Príncipe carregado de sacolas, de tal forma que não consegue 

nem andar, está literalmente de cócoras. A referida imagem nos remete a uma 

mulher tipicamente consumista, que além de não trabalhar, um de seus 

hobbies é gastar com o desnecessário. Esta é, dentre muitas, uma das 

imagens estereotipadas atribuídas às mulheres, ainda hoje, que, de um modo 

geral, recebem o título de gastadeiras e consumistas. No livro, a cena ilustrada 

pós-moderna. Os exemplos, na sequência, ilustram a 

quebra do estereótipo e a nova identidade das princesas. 

A vontade de liberdade da mulher: Mesmo contra sua vontade, a 

princesa viu desfilar no castelo muitos candidatos, de todas as partes do 

se com ela, só porque era bonita e rica. Por isso, em 

um ato de esperteza, a princesa tratou logo de avisar que só daria a sua mão 

aquele que fosse capaz de executar as tarefas que ela indicasse.  

página 7 do livro “A Princesa Espertalhona”. 

 

O protótipo da matriarca: Outra passagem que retrata bem a 

questão da identidade feminina está na página 17 do livro ora analisado. 

Dentre as tarefas atribuídas aos pretendentes a casar com a Princesa 

Espertalhona, encontramos: "E mandou o Príncipe Cócoras às compras com a 

As ilustrações apresentam a rainha fazendo compras em uma seção de 

lingeries e o Príncipe carregado de sacolas, de tal forma que não consegue 

nem andar, está literalmente de cócoras. A referida imagem nos remete a uma 

umista, que além de não trabalhar, um de seus 

é gastar com o desnecessário. Esta é, dentre muitas, uma das 

imagens estereotipadas atribuídas às mulheres, ainda hoje, que, de um modo 

geral, recebem o título de gastadeiras e consumistas. No livro, a cena ilustrada 
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Os exemplos, na sequência, ilustram a 

esmo contra sua vontade, a 

princesa viu desfilar no castelo muitos candidatos, de todas as partes do 

se com ela, só porque era bonita e rica. Por isso, em 

sa tratou logo de avisar que só daria a sua mão 

 

Outra passagem que retrata bem a 

questão da identidade feminina está na página 17 do livro ora analisado. 

Dentre as tarefas atribuídas aos pretendentes a casar com a Princesa 

Espertalhona, encontramos: "E mandou o Príncipe Cócoras às compras com a 

As ilustrações apresentam a rainha fazendo compras em uma seção de 

lingeries e o Príncipe carregado de sacolas, de tal forma que não consegue 

nem andar, está literalmente de cócoras. A referida imagem nos remete a uma 

umista, que além de não trabalhar, um de seus 

é gastar com o desnecessário. Esta é, dentre muitas, uma das 

imagens estereotipadas atribuídas às mulheres, ainda hoje, que, de um modo 

geral, recebem o título de gastadeiras e consumistas. No livro, a cena ilustrada 



aponta para uma passagem na mudança id

personagens femininas, ou seja, as mais idosas ainda mantêm o perfil 

consumista e as mais novas tendem a romper com esta identidade, sendo mais 

independentes e livres do patriarcalismo.

A rainha possui características

econômico, consumismo. O 

comanda os rumos da família.

com a filha são: a falta de cuidado com o aspecto físico, a companhia 

constante com os extravagantes 

casamento.  

 

c) Uma princesa inteligente

quando o Príncipe Fanfarrão chega ao castelo.

conversível e ofereceu flores 

da Princesa Espertalhona, ele consegue 

Porém, o que o Príncipe Fanfarrão 

Espertalhona fosse tão inteligente

suas exigências, não escaparia do casamento, 

príncipe e este se transforma em um sapo gigantesco. 

A toda pressa, o Fanfarrão deixa o castelo. Os outros príncipes, quando 

souberam do acontecido, perderam a vontade de casar

viveu feliz para sempre. 

 

Figura 11 – Ilustração das
Espertalhona”. 
 

aponta para uma passagem na mudança identitária a respeito das 

personagens femininas, ou seja, as mais idosas ainda mantêm o perfil 

consumista e as mais novas tendem a romper com esta identidade, sendo mais 

independentes e livres do patriarcalismo. 

características que passam pelo autoritarismo, interesse 

O protótipo da matriarca que vive à custa do marido e 

comanda os rumos da família. As principais preocupações da mãe-rainha para 

com a filha são: a falta de cuidado com o aspecto físico, a companhia 

nte com os extravagantes animais de estimação e a busca por um bom 

nteligente: A princesa já comemorava sua vitória, 

cipe Fanfarrão chega ao castelo. Veio em trajes militares

e ofereceu flores para a Princesa quando chegou. Para surpresa 

da Princesa Espertalhona, ele consegue cumprir todas as tarefas exigidas. 

o que o Príncipe Fanfarrão não imaginava é que a 

fosse tão inteligente. Sabendo que depois de cumpridas toda

suas exigências, não escaparia do casamento, ela dá um beijo mágico no 

príncipe e este se transforma em um sapo gigantesco.  

A toda pressa, o Fanfarrão deixa o castelo. Os outros príncipes, quando 

souberam do acontecido, perderam a vontade de casar-se com a Princesa que 

Ilustração das páginas 27, 28, 29 e 30 do livro “A Princesa 
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entitária a respeito das 

personagens femininas, ou seja, as mais idosas ainda mantêm o perfil 

consumista e as mais novas tendem a romper com esta identidade, sendo mais 

lo autoritarismo, interesse 

que vive à custa do marido e 

rainha para 

com a filha são: a falta de cuidado com o aspecto físico, a companhia 

de estimação e a busca por um bom 

memorava sua vitória, 

Veio em trajes militares, carro 

Para surpresa 

cumprir todas as tarefas exigidas. 

que a Princesa 

Sabendo que depois de cumpridas todas as 

ela dá um beijo mágico no 

A toda pressa, o Fanfarrão deixa o castelo. Os outros príncipes, quando 

com a Princesa que 

páginas 27, 28, 29 e 30 do livro “A Princesa 

 



Fonte:COLE, Babette, 2004. 

d) O poder se inverte

recupera a magia dos contos de fada ao contrário, pois, geralmente, são os 

sapos que se transformam em príncipes para casar com as princesas. Agora, o 

poder se inverte e os príncipes viram sapos que perdem a vontade de se casar.

A princesa pode, finalmente, viver “feliz para s

estimação, de biquíni, tomando sol em uma cadeira de praia.

Na história narrada, a protagonista 

ingênua e delicada dos contos tradicionais, aguarda

príncipe encantado com quem possa casar

demonstra um outro modo de viver "feliz para sempre". Para a Princesa 

Espertalhona, ser feliz para sempre é viver a seu próprio modo, cuidando de 

seus animais, fazendo somente 

solteira.  

Rompe-se, dessa forma,

“Amélia que era mulher de verdade” e passa

momento em que a mulher livra

feias que me perdoem, mas beleza é fundamental”

desejar, livre para decidir seu caminho, seja ele em um cavalo branco ou em 

um dragão. 

O conto infantil analisado

leitor a formular seus próprios questionamentos e construir novas leituras em 

relação aos discursos predominantes em longo período 

narrativa apresenta uma Princesa que constrói seu próprio 

 

O poder se inverte: O “beijo mágico” da Princesa Espertalhona 

contos de fada ao contrário, pois, geralmente, são os 

sapos que se transformam em príncipes para casar com as princesas. Agora, o 

poder se inverte e os príncipes viram sapos que perdem a vontade de se casar.

princesa pode, finalmente, viver “feliz para sempre” com seus animais de 

estimação, de biquíni, tomando sol em uma cadeira de praia. 

Na história narrada, a protagonista está longe de ser aquela princesa 

ingênua e delicada dos contos tradicionais, aguardando, ansiosamente

príncipe encantado com quem possa casar-se e ser feliz. Esta personagem 

demonstra um outro modo de viver "feliz para sempre". Para a Princesa 

ser feliz para sempre é viver a seu próprio modo, cuidando de 

seus animais, fazendo somente o que lhe convém e, principalmente, ser 

, dessa forma, (pelo menos neste livro) o estereótipo

“Amélia que era mulher de verdade” e passa-se a experimentar um outro 

momento em que a mulher livra-se, também do “machismo cordial” 

doem, mas beleza é fundamental”, sendo, portanto, se assim o 

desejar, livre para decidir seu caminho, seja ele em um cavalo branco ou em 

O conto infantil analisado, além de permitir uma leitura divertida, leva o 

leitor a formular seus próprios questionamentos e construir novas leituras em 

relação aos discursos predominantes em longo período sócio histórico

narrativa apresenta uma Princesa que constrói seu próprio universo, mostra
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O “beijo mágico” da Princesa Espertalhona 

contos de fada ao contrário, pois, geralmente, são os 

sapos que se transformam em príncipes para casar com as princesas. Agora, o 

poder se inverte e os príncipes viram sapos que perdem a vontade de se casar. 

empre” com seus animais de 

longe de ser aquela princesa 

ansiosamente, por um 

se e ser feliz. Esta personagem 

demonstra um outro modo de viver "feliz para sempre". Para a Princesa 

ser feliz para sempre é viver a seu próprio modo, cuidando de 

e, principalmente, ser 

estereótipo da 

se a experimentar um outro 

, também do “machismo cordial” “as muito 

, sendo, portanto, se assim o 

desejar, livre para decidir seu caminho, seja ele em um cavalo branco ou em 

além de permitir uma leitura divertida, leva o 

leitor a formular seus próprios questionamentos e construir novas leituras em 

sócio histórico. A 

universo, mostra-se 



livre, autêntica e independente. A autora propõe uma nova forma de 

representar a menina, que durante muito tempo foi duplamente silenciada: por 

ser criança e mulher.  

Na contracapa do livro, a história continua com a princesa vestida a 

modo, com seu animal de estimação excêntrico

Figura 12 – Contracapa do livro “A Princesa Espertalhona”.

Fonte:COLE, Babette, 2004. 

Este é um livro de empoderamento feminino,

que quer e está disposta a lutar por isso.

pessoas contrárias a essas ideias (de que as mulheres “não” precisam casar e 

ter filhos), o importante é acreditar que cada um deve saber o que é melhor 

para si. Mostrar às crianças que não há mal 

quiser, acaba por ser bastante positivo.

O fato é que esta princesa é surpreendente

inteligência não era coisa que se procurasse em uma mulher. Porém, se uma 

“princesa” a possui, tem o direito de questionar: tenho 

 

 

 

 

 

 

livre, autêntica e independente. A autora propõe uma nova forma de 

representar a menina, que durante muito tempo foi duplamente silenciada: por 

Na contracapa do livro, a história continua com a princesa vestida a 

modo, com seu animal de estimação excêntrico, feliz, independente e livre.

 

Contracapa do livro “A Princesa Espertalhona”. 

 

 

de empoderamento feminino, pois a princesa sabe bem o 

disposta a lutar por isso. Embora ainda possamos encontrar 

pessoas contrárias a essas ideias (de que as mulheres “não” precisam casar e 

ter filhos), o importante é acreditar que cada um deve saber o que é melhor 

ostrar às crianças que não há mal em ficar sozinha; se assim se 

acaba por ser bastante positivo. 

sta princesa é surpreendente, esperta e divertida

inteligência não era coisa que se procurasse em uma mulher. Porém, se uma 

“princesa” a possui, tem o direito de questionar: tenho mesmo que casar? 
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livre, autêntica e independente. A autora propõe uma nova forma de 

representar a menina, que durante muito tempo foi duplamente silenciada: por 

Na contracapa do livro, a história continua com a princesa vestida a seu 

feliz, independente e livre. 

pois a princesa sabe bem o 

Embora ainda possamos encontrar 

pessoas contrárias a essas ideias (de que as mulheres “não” precisam casar e 

ter filhos), o importante é acreditar que cada um deve saber o que é melhor 

se assim se 

esperta e divertida. A 

inteligência não era coisa que se procurasse em uma mulher. Porém, se uma 

mesmo que casar?  



3.2 PROCURANDO FIRME

 

O segundo livro a ser analisado conta a história 

princesa aventureira e corajosa criada por Ruth Rocha em 

"Procurando Firme".  

 
Figura 13– Quadro com as principais informações sobre o livro

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. (2017)

Título do livro: Procurando Firme
Ilustradores: Ivan & Marcello
Editora: Nova Fronteira
Ano de publicação: 
ISBN:83-0883 
Número de páginas: 
RESUMO: Uma princesa chamada Linda Flor mora num reino onde 
um terrível dragão monta guarda dia e noite. Apesar do nome, a 
menina não é flor que se cheire: gosta mesmo é de dar cabeçadas e 
rabos-de-arraia. Um dia, desafiando o dragão, sai pelo mundo, atrás 
não se sabe do quê, mas procurando firme!

março de 1931, em São Paulo. Em mais de cinquenta anos 
dedicados à literatura, escreveu mais de duzentos título
e traduzidos para vinte e cinco idiomas. Recebeu prêmios da 
Academia Brasileira de Letras, da Associação Paulista dos Críticos 
de Arte, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, além do 
prêmio Em 2008, Ruth Rocha foi eleita membro da A
Paulista de Letras. 

PROCURANDO FIRME 

O segundo livro a ser analisado conta a história de Linda Flor, uma 

e corajosa criada por Ruth Rocha em sua obra 

Quadro com as principais informações sobre o livro 

Elaborado pela pesquisadora. (2017) 

 
Procurando Firme. Autora: Ruth Rocha 

Ivan & Marcello 
Nova Fronteira 

Ano de publicação: 1984  

Número de páginas: 32 
Uma princesa chamada Linda Flor mora num reino onde 

um terrível dragão monta guarda dia e noite. Apesar do nome, a 
menina não é flor que se cheire: gosta mesmo é de dar cabeçadas e 

arraia. Um dia, desafiando o dragão, sai pelo mundo, atrás 
não se sabe do quê, mas procurando firme! 

AUTORA: Ruth Rocha nasceu em 2 de 
março de 1931, em São Paulo. Em mais de cinquenta anos 
dedicados à literatura, escreveu mais de duzentos títulos publicados 
e traduzidos para vinte e cinco idiomas. Recebeu prêmios da 
Academia Brasileira de Letras, da Associação Paulista dos Críticos 
de Arte, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, além do 
prêmio Em 2008, Ruth Rocha foi eleita membro da Academia 
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de Linda Flor, uma 

sua obra 

 

Uma princesa chamada Linda Flor mora num reino onde 
um terrível dragão monta guarda dia e noite. Apesar do nome, a 
menina não é flor que se cheire: gosta mesmo é de dar cabeçadas e 

arraia. Um dia, desafiando o dragão, sai pelo mundo, atrás 

Ruth Rocha nasceu em 2 de 
março de 1931, em São Paulo. Em mais de cinquenta anos 

s publicados 
e traduzidos para vinte e cinco idiomas. Recebeu prêmios da 
Academia Brasileira de Letras, da Associação Paulista dos Críticos 
de Arte, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, além do 

cademia 
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O livro analisado possui três edições: a primeira é de 1984 (ed. Nova 

Fronteira) é a que analisamos, a segunda é de 1997 (ed. Ática) e a terceira é 

de 2009 (ed. Salamandra). Cada edição possui um ilustrador diferente e as 

diferenças nas imagens são marcantes, a ponto de influenciar na história 

narrada. 

"Procurando Firme" narra a história de um príncipe e de uma princesa, o 

que, de imediato, recebe uma suposta reprovação do leitor que diz estar 

cansado de ouvir esse tipo de histórias, visto que não trazem nenhuma 

novidade. Evidenciar essa "mesmice" dos contos é uma forma de trazer uma 

crítica a esses enredos tão conhecidos, em que os castelos, os dragões, 

muralhas, reis, rainhas, príncipes e princesas estão sempre dispostos a um 

mesmo fim. Ou seja, ao perceber o desinteresse do leitor por essas histórias, 

fica implícito que o mesmo anseia por coisas novas, personagens diferentes, 

com atitudes diferentes. Assim, Ruth Rocha, mesmo trazendo recorrências e 

características dos contos tradicionais, cria uma personagem com ideias e 

ideais bem diferentes daqueles adotados pelas clássicas princesas.  

Ruth Rocha inicia a história travando um diálogo com o leitor, algo que 

parece ser uma característica peculiar da escritora, pois utiliza tal recurso em 

grande parte de suas obras. A autora lança de antemão um alerta aos leitores 

em relação à sua obra: "Uma história que parece história de fadas, mas não é. 

Também parece história para criança pequena mas não é". (ROCHA, 1992, p. 

1).  

Podemos dizer que este é um livro instigante e questionador, 

principalmente dos costumes sociais, do papel das mulheres e da divisão de 

gêneros criada pela sociedade. Não é à toa que a autora adverte não ser este 

livro um conto de fadas apesar de possuir muitos elementos que poderiam 

classificá-lo como sendo um deles. Não o é, justamente pela reviravolta que há 

no final da história.  

O livro enquadra-se na modalidade de enunciação, ou seja, há um 

diálogo entre narrador e leitor.  

 

3.2.1 AS FORMAÇÕES DISCURSIVAS 
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Analisaremos, aqui, algumas estratégias linguísticas utilizadas pela 

autora a fim de demonstrar como são inscritos, em formações discursivas, 

determinados enunciados, permitindo observar as dispersões, as escolhas 

temáticas e as regularidades. 

 

Estratégias linguísticas 

 

São recursos linguísticos ou estratégias utilizados pela autora, cuja 

finalidade é apresentar de diferentes maneiras as formações discursivas 

presentes no texto. Por exemplo: diálogo entre narrador e leitor, uso de 

linguagem coloquial, relação entre o texto verbal e o visual, layout das páginas, 

recursos imagéticos. 

 

a) Narração em forma de diálogo: o livro apresenta uma pessoa 

contando uma história a uma criança que faz várias interrupções durante o 

percurso da narrativa, que é o que normalmente ocorre com crianças que 

ouvem uma história. Na página dois, a autora dialoga com um leitor, 

possivelmente uma criança já bastante entediada com a mesmice dos antigos 

contos de fadas. Essa estratégia demonstra a preocupação de quem escreve 

considerando a interlocução, ou seja, sabe que quem lê precisa acionar 

conhecimentos prévios e interagir com quem escreve. Vejamos alguns 

exemplos a seguir: 

- Esta é a história de um príncipe e de uma princesa. 
- Outra história de príncipe e princesa? Puxa vida! Não há quem 
aguente mais essas histórias! Dá um tempo! 
- Espera um pouco, ô! Você não sabe ainda como a história é... 
- Ah, isso eu sei! Aposto que tem castelo! 
- Ah, tem, castelo tem. 
- E tem rei e rainha. 
- Ah, rei e rainha também tem. 
- Vai me dizer que não tem dragão! 
-Bom, pra falar a verdade tem dragão! 
- Puxa vida e você ainda vem dizer que não é daquelas histórias 
chatíssimas, que a princesa fica a vida inteira esperando o príncipe 
encantado? 
- Ah, vá, deixa eu contar. Depois você vê se gosta. Que coisa! Desde 
que o Osvaldinho inventou essa de “não li e não gostei” você pegou a 
mesma mania... 
- Então tá! Conta logo, vai! (p. 2) 
[...] um terrível dragão na frente da porta do castelo, que não deixava 
ninguém sair. 
- Mas como não deixava? 
- Sei lá. A verdade é que ele parecia muito perigoso. (p. 3-4) 
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Ele tinha professor de tudo: professor de esgrima, que ensinava o 
príncipe a usar a espada; professor de berro... 
- Professor de berro? Essa eu nunca ouvi! 
- Ouviu sim. (p. 5) 
[...] tinha aula do uso do cotovelo... 
- Ah, não, essa não! Você está inventando tudo isso. Nunca ouvi falar 
em uso do cotovelo! 
- Pois o príncipe tinha aula. (p. 6-7) 
[...] tinha uma pele tão branca como as nuvens nos dias de inverno... 
- Branca como as nuvens no inverno? Por que no inverno? Não pode 
ser no verão? 
- Ah, não pode, não. Nuvem no verão é nuvem de chuva. Portanto é 
escura... 
- É, mas nos países frios, no inverno as nuvens são escurinhas... 
- Olha, vamos parar com essas discussões que não levam a nada. 
[...] e a voz da princesa era maviosa. 
- Maviosa? 
- É, maviosa, melodiosa! (p. 8-9) 

 

b) Linguagem coloquial: a proposta retoma o caráter oral, remetendo 

aos contadores de histórias e à informalidade. São exemplos: a) os usos de 

formas oralizadas como “pra”, “pro”, “tá”: pra falar a verdade, não servem pra 

nada, pra esperar um príncipe, só faz as coisas pra se distrair; pro moço, de 

um lado pro outro, tá na cara; b) as gírias: Dá um tempo; tire o cavalinho da 

chuva; Ah, vá!; coisa e tal; os caras; com esse cara eu não me caso; nomes 

mais caretas; Que barato!; estava abafando; c) uso de diminutivos: Filhinha, 

fiozinhos d’ovos, vatapazinho, moderninho; d) expressões populares: sei lá, 

não há dinheiro que chegue; e) perguntas enfáticas: eu já contei? E as roupas 

da Linda Flor?  

 

c) Protagonismo de objetos: o castelo é o protagonista do “era uma 

vez...” Primando pela descrição do castelo, a história começa, então, assim: 

“Era uma vez um castelo”. Em seguida, vêm as características do castelo: “... 

com rei, rainha, príncipe, princesa, muralha, fosso em volta, ponte levadiça e 

um terrível dragão na frente da porta do castelo, que não deixava ninguém 

sair”. Bem, se o castelo é importante é porque tudo que se encontra dentro 

dele também tem lá sua importância no enredo da história.  

 

d) Rompimento com o eurocentrismo: As referências europeias 

aparecem em alguns pontos do livro (loira, olhos azuis, pele clara) ou quando 

há comparação com contos de fada tradicionais, como A Rapunzel. Com a 

mudança da princesa, aparecem várias referências à cultura brasileira como, 
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por exemplo, na culinária: vatapá, sarapatel e caruru. A autora, ao promover a 

transformação da princesa, insere elementos da nossa cultura, 

descentralizando o canônico. 

 

e) Utilização de linguagem não verbal: os recursos imagéticos 

auxiliam na recuperação das formações discursivas existentes ao longo da 

narrativa. Evidenciamos: desenhos que contrapõem épocas, costumes, 

identidades e ideologias distintas (coroa x chapéu), layout de algumas páginas, 

onde o texto escrito ganha forma de pergaminho, formato de letras diferentes 

etc. Tais recursos anunciam as mudanças, transformações e substituições que 

acontecerão, principalmente com a princesa, no decorrer do enredo. 

 

Figura 14 - Ilustração das páginas 1 e 2 do livro "Procurando Firme". 

 

Fonte: ROCHA, Ruth, 1992. 

 

Outro elemento da linguagem imagética que é recorrente no livro são as 

relações estabelecidas entre a antiguidade e a pós-modernidade. Por exemplo: 

a televisão (p. 9), o tênis (p. 11, 12), os óculos escuros (p. 15, 21), a bicicleta 

desmontável (p.16) aparecem juntamente com castelos, dragões, reis e 

rainhas, antes da transformação da princesa. Após a revolta de Linda Flor, 

outros elementos surgem: calça comprida, mochila, camiseta, sombrinha, balão 

de gás, chapéu ainda convivem com as coroas, mantos e cetros do rei e da 

rainha. 
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Dispersões (oposição) às características encontradas nos contos 

de fada tradicionais. 

 

O que se passa depois do pedido de casamento é uma dispersão, a 

ruptura com o tradicional, com os clássicos da literatura infantojuvenil: a 

princesa fica desapontada diante do pretendente grosso e convencido e 

resolve “torcer o nariz”. Claro que os pais não gostaram, afinal, ele era o 

príncipe da Petrolândia. 

O rompimento definitivo com o antigo, tradicional, clássico e por 

consequência, machista, autoritário, acontece a partir de decisões tomadas por 

Linda Flor. 

O nome "Linda Flor", remete a alguém, primeiramente, muito bonita, mas 

principalmente, por causa da palavra "flor", imagina-se uma pessoa delicada, 

sensível, que carece de muitos cuidados, altamente dependente de alguém 

para sobreviver, que alegra e dá beleza ao lar. Bem, pode até ser assim com 

as flores, mas com a princesa Linda Flor está bem longe de ser. Essa garota 

pode até ser bonita, porém, não está a fim de servir de enfeite para o castelo 

de ninguém.  

Por isso, substitui seus cabelos dourados como as espigas do campo, 

por um penteado "esquisitíssimo copiado de povos longínquos da Africolândia" 

(p. 22). Ao invés dos lindos "vestidos de veludo com entremeios de renda e 

beiradas de arminho que a gente vê nas figuras de contos de fadas" (p. 23), ela 

usava calças compridas. "E estava diferente, não sei, queimada do sol, logo ela 

que era tão branquinha!" (p. 23). Já não comparecia mais às aulas de craquelê, 

de etiqueta, de minueto. A menina estava ficando intrometida e, até nas 

conversas dos ministros sobre política, ela dava palpites. 

Observamos nesse trecho que atitude de rebeldia, desobediência, falta 

de bons modos, vontade de liberdade, vontade de poder são comportamentos 

recorrentes e, essa recorrência discursiva é também caracterizada por Foucault 

(2008) de formação discursiva, ou seja, um conjunto de enunciados que se 

relacionam. Neste caso, esse conjunto de enunciados abordados pela autora 

mostra-se opostos aos discursos dos contos de fadas tradicionais em que as 

princesas tinham uma vida tão somente voltada ao lar.   
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Recorrência às características encontradas nos contos de fada 

tradicionais. 

 

As recorrências permitem observar certas regularidades discursivas nos 

enunciados, conceitos, escolhas temáticas, mesmo que os sentidos sejam 

outros, conforme itens elencados a seguir. 

 

a) A princesa continua esperando pelo príncipe encantado: Tanto 

esperou que, um dia, apareceu um príncipe com cara de encantado que 

 

...desceu por umas cordas, deu umas cutucadas no dragão, montou 
uma bicicleta desmontável que ele tinha trazido, atravessou o pátio 
inteirinho e subiu pelas tranças da princesa, que estava fazendo força 
para parecer graciosa com aquele marmanjão subindo pelas tranças 
dela acima... e já foi perguntando se ela queria casar com ele. (p. 16) 

 

A alusão clara ao conto de fadas “Rapunzel” demonstra uma formação 

discursiva que retoma uma cena enunciativa tradicional para, em seguida, 

desmontá-la, dando-lhe novo rumo. 

Temos a presença de um príncipe com cara de encantado, que não 

mata o dragão, apenas dá umas cutucadas nele e, ainda, substitui o seu 

clássico alazão, por uma bicicleta desmontável. Parece que o príncipe 

encantado está mais moderno, mais descolado, sem muito romantismo. Isso 

fica implícito, também, nas palavras da autora: "no que o príncipe chegou lá em 

cima já foi logo fazendo uns salamaleques8 pra princesa e já foi perguntando 

se ela queria casar com ele" (p.16).  

Ao utilizar um termo de origem árabe para denominar o comportamento 

do príncipe, a autora pretende mostrar que o príncipe descende de tal lugar, 

uma vez que o mesmo traz de seu reinado uma lata de óleo (petróleo), para 

ofertá-la como presente aos pais da princesa. Segundo informações do Portal 

Santander9, "a Arábia Saudita é a maior força econômica do Oriente Médio e o 

                                                
8
Tratamento cortês exagerado ou pomposo. Geralmente o termo é usado em tom de chacota. 

Vem da expressão árabe "as-salaamualeikum" ("que a paz esteja contigo". Pronuncia-se 
"assalaamualeik"), saudação verbal feita enquanto curva-se o tronco e toca-se a testa com a 
mão direita, e que tem como cognatos "shalomaleichem".Dicionário informal, disponível em: 
http://www.dicionarioinformal.com.br/salamaleque/ acesso em 01/03/2017.  
9Portal Santander, disponível em: https://pt.portal.santandertrade.com/analise-os-
mercados/arabia-saudita/economia. Acesso em 01/03/2017 
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mais rico dos países árabes. Sua economia é quase inteiramente baseada no 

petróleo". 

 

3.2.2 MEMÓRIA DISCURSIVA E INTERDISCURSIVIDADE 
 

A memória discursiva funciona como uma rede de memórias que 

possibilitam a retomada de discursos que já foram ditos e que permitem a 

atualização histórica, reinventada em um acontecimento. 

 
Retomada de discursos já ditos, pré-construídos: 

 

Aqui, a interação verbal acontece pela retomada da memória discursiva, 

pois o discurso pode enviar a um enunciado precedente.  

 

a) O castelo e o dragão: a autora chama a atenção para o dragão, o 

castelo e as diferentes pessoas que habitam o castelo. Presas e vigiadas por 

um dragão, cada uma tinha um medo e, por isso 

 

...Uns reparavam que ele tinha unhas compridas, outros reparavam 
que ele tinha dentes pontiagudos, um tinha visto que ele tinha um 
rabo enorme, com a ponta cheia de espinhos... Tinha gente que 
achava que ele era verde, outros achavam que era amarelo, roxo, cor 
de burro quando foge... E saía fogo do nariz dele, Saía, sim! Por isso 
ninguém se atrevia a cruzar o pátio para sair de dentro da muralha. 
(p.4) 

 

O fogo que saía de suas narinas era definitivo para manter as pessoas 

amedrontadas e presas nas muralhas. Unhas compridas, dentes pontudos, 

rabo enorme, com a ponta toda cheia de espinhos são características de todo 

dragão que foram ressignificadas no texto para demonstrar os perigos que 

cada pessoa via no dragão. Logo, castelo e dragão representam, 

metaforicamente, a sociedade e os medos que o povo carrega de um “dragão” 

possuidor de armas poderosas que oprimem, segregam e limitam a liberdade. 
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Figura 15 - Ilustração das páginas 3 e 4 do livro "Procurando Firme". 

 

Fonte: ROCHA, Ruth, 1992. 

 

b) O cabelo comprido: Na página 13, a princesa da história deixa o 

cabelo crescer como a Rapunzel, “que jogava as tranças para o príncipe subir 

por elas”. A imagem é patética: uma jovem princesa loura joga suas tranças 

pela janela de uma torre e fica debruçada no parapeito à espera do príncipe 

encantado, conforme pode ser visto na ilustração a seguir. 

 

Figura 16 - Ilustração da página 4 do livro "Procurando Firme". 

 

Fonte: ROCHA, Ruth, 1992. 

 

Vozes discursivas outras. Ressignificação sobre o que já foi dito. 

 

A autora apropria-se de discursos “já-ditos”, fazendo a linguagem 

manifestar-se de diferentes formas em diferentes discursos. 
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a) A princesa não gosta do pretendente: Ficou desapontada! Aquele 

não era o príncipe que ela estava esperando! [...] era meio grosso, tinha um 

jeitão de quem achava que estava abafando, muito convencido! A princesa 

torceu o nariz. O pai e a mãe da princesa ficaram muito espantados...  

 

b) A linguagem não verbal como interdiscurso: São vários os 

momentos em que a linguagem imagética dialoga com o texto verbal, 

complementando-o através da memória discursiva. O gato e as cartas de 

baralho representam a interdiscursividade nas ilustrações que reportam ao livro 

de Lewis Carroll “Alice no país das maravilhas”.  

A figura de um gato pode ser vista 6 vezes no livro, quando a princesa é 

apresentada na história narrada. A primeira acontece na página 8. O gato está 

dormindo ao lado de um aparelho de televisão sem imagens nítidas, apenas 

com sinais de interferências; depois, na página 11, o gato segura as lãs para a 

princesa tricotar; ambos com cara de tédio e o gato pensando em um esqueleto 

de peixe. Mais adiante, na página 13, ele aparece no alto da página, 

novamente ressonando, ao lado da princesa que lixa as unhas, em sinal de 

desprezo aos galanteios do príncipe. Quando acontece a transformação da 

princesa, ele aparece ao seu lado, na página 15, de óculos escuros e, na 

página 21, ainda de óculos escuros, mas com um balão de festa na mão. A 

última aparição acontece na página 22, uma página antes do final da história, 

sendo atropelado em uma escada pelas pessoas que corriam apavoradas com 

os “gritos de comando” da princesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 17- Ilustração das páginas 8, 11, 21, 23, 29 e 30

Firme". 

Fonte: ROCHA, Ruth, 1992. 

 

No clássico “Alice no país das Maravilhas”, 

Gato de Cheshire ou Gato 

sua capacidade de aparecer e desaparecer

sedutor que mascara sua covardia. Sempre aparece nos momentos de perigo e 

se oferece para ajudar. No livro, o Gato

parece independente. 

O gato de Linda Flor não participaria da história, não fosse o texto visual. 

A referência mais próxima de Linda Flor e Alice pode estar no fato de ambas 

possuírem um gato fictício que aparece quando quer para demonst

independência imaginária.  

Ainda no livro “Alice no país das maravilhas

uma corte de cartas de baral

Ilustração das páginas 8, 11, 21, 23, 29 e 30 do livro "Procurando 

No clássico “Alice no país das Maravilhas”, de Lewis Carroll,

 Que Ri que é um gato fictício. Ele se caracteriza por 

sua capacidade de aparecer e desaparecer, é calmo, mas possui um sorriso 

sedutor que mascara sua covardia. Sempre aparece nos momentos de perigo e 

No livro, o Gato tem uma dona - a Duquesa

O gato de Linda Flor não participaria da história, não fosse o texto visual. 

A referência mais próxima de Linda Flor e Alice pode estar no fato de ambas 

possuírem um gato fictício que aparece quando quer para demonst

 

“Alice no país das maravilhas”, a menina contracena com 

uma corte de cartas de baralho cuja Rainha encolerizada manda cortar as 
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do livro "Procurando 

 

l, temos o 

fictício. Ele se caracteriza por 

calmo, mas possui um sorriso 

sedutor que mascara sua covardia. Sempre aparece nos momentos de perigo e 

a Duquesa, porém 

O gato de Linda Flor não participaria da história, não fosse o texto visual. 

A referência mais próxima de Linda Flor e Alice pode estar no fato de ambas 

possuírem um gato fictício que aparece quando quer para demonstrar sua 

, a menina contracena com 

ainha encolerizada manda cortar as 



cabeças ao menor deslize, a Duquesa que adora achar moral em tudo e 

constrói frases complicadíssimas…

Valete de espadas 

cartas que aparecem tecendo comentários, no momento em que Linda Flor 

exercita as aulas de berro diante de seu instrutor, grita

CAMBADA” (p. 22). O trecho que segue sugere fofoca entre as pessoas que 

habitavam o palácio. 

desanimar. (p. 23)

 

Figura 18 – Ilustração da página 22,

Fonte: ROCHA, Ruth, 1992. 

 

Os naipes dos baralhos foram inspirados no espanhol: (espadas(

paus(♣) (bastos em espanhol), copas(

marcado com a letra J (do inglês jack), a Dama, também chamada de Rainha, 

letra Q (de queen) e o Rei, letra K (de king)

incluíram pessoas da corte, como o rei, a rainha e o valete (servo real)

baralhos10. 

Na ilustração acima temos o Valete de Espadas, a Dama de Ouros e o 

Rei de Paus. Os significados atribuídos às imag

personalidades históricas e bíblicas, respectivamente: 

                                               
10

 Informações obtidas no site: <http://blog.netcartas.com.br/qual
das-cartas-de-baralho/> 

cabeças ao menor deslize, a Duquesa que adora achar moral em tudo e 

frases complicadíssimas… 

 [J], dama de ouros [Q ] e rei de paus [K]

aparecem tecendo comentários, no momento em que Linda Flor 

exercita as aulas de berro diante de seu instrutor, gritando: “- JÁ PRA BAIXO, 

O trecho que segue sugere fofoca entre as pessoas que 

Só se viam pessoas cochichando: 
- Pois é como eu lhe digo. A princesa... 
- Estou lhe dizendo. A princesa... 
- Sabe que a princesa... 
E a princesa continuava com seus treinos, todos os dias, sem 

desanimar. (p. 23) 

ão da página 22, do livro "Procurando Firme". 

 

Os naipes dos baralhos foram inspirados no espanhol: (espadas(

) (bastos em espanhol), copas(♥) e ouros(♦)). As figuras: o Valete, 

marcado com a letra J (do inglês jack), a Dama, também chamada de Rainha, 

letra Q (de queen) e o Rei, letra K (de king), existem desde que os

incluíram pessoas da corte, como o rei, a rainha e o valete (servo real)

Na ilustração acima temos o Valete de Espadas, a Dama de Ouros e o 

Rei de Paus. Os significados atribuídos às imagens representam 

personalidades históricas e bíblicas, respectivamente: Hogier, primo de Carlos 

        
tidas no site: <http://blog.netcartas.com.br/qual-o-significado-das-imagens
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cabeças ao menor deslize, a Duquesa que adora achar moral em tudo e 

] e rei de paus [K] são as 

aparecem tecendo comentários, no momento em que Linda Flor 

JÁ PRA BAIXO, 

O trecho que segue sugere fofoca entre as pessoas que 

os os dias, sem 

Os naipes dos baralhos foram inspirados no espanhol: (espadas(♠), 

figuras: o Valete, 

marcado com a letra J (do inglês jack), a Dama, também chamada de Rainha, 

existem desde que os árabes 

incluíram pessoas da corte, como o rei, a rainha e o valete (servo real) nos 

Na ilustração acima temos o Valete de Espadas, a Dama de Ouros e o 

representam 

Hogier, primo de Carlos 

imagens-
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Magno, Raquel, filha do profeta Abraão e Alexandre, o Grande. Reconhecer a 

existência desses interdiscursos no livro de Ruth Rocha, especialmente nas 

ilustrações de Ivan & Marcello, é saber que “um discurso não nasce de um 

retorno às próprias coisas, mas de um trabalho sobre outros discursos” 

(MAINGUENEAU, 1989, p. 120). Para o autor, é no interior do campo 

discursivo que se constitui um discurso, e, segundo Possenti (2003), “tal 

constituição pode deixar-se descrever em termos de operações regulares sobre 

formações discursivas já existentes” (p. 5).  

Em outras palavras, os autores acima sugerem que, ao construir um 

determinado discurso, o discurso do outro, inevitavelmente, sempre fará parte 

dele. É o que nos confirma Leandro Luz (2012)11 

 

Para argumentar a favor da ideia do interdiscurso, lanço mão, ainda 
que não diretamente, dos conhecimentos acumulados pelo contato 
com outros discursos e isto é o interdiscurso. Tenho entendido o 
interdiscurso como este lugar oscilante que reside no ‘entre’, no 
espaço tênue que existe entre o que se produz e aquilo que sustenta 
o que se produz. O interdiscurso, para mim, não está nem no novo 
nem naquilo que já havia antes, ele está, exatamente, no encontro 
abstrato destes dois espaços que se materializa no texto. 

 

Dessa forma, o texto deve ser entendido como a materialização do 

interdiscurso, pois ele será sempre processo e resultado do encontro entre 

vários discursos, uma vez que o texto enquanto “objeto discursivo se manifesta 

como unidades verbais que integram um discurso” (MAINGUENEAU, 1989). 

Confirma-se, portanto, a ideia de amarração proporcionada pelo discurso 

ao unir o linguístico e o extralinguístico, possibilitando-nos entender a relação 

entre sujeito, sociedade e ideologia.  

  

3.2.3 ESTEREÓTIPO E IDENTIDADE FEMININA 
 

Quando o estereótipo é uma estratégia discursiva, os sentidos podem 

confirmar ou deslocar as identidades. Vejamos, a seguir, alguns exemplos. 

 

                                                
11 LUZ, Leandro. O Interdiscurso. Disponível em: 
<http://discutindogeneros.blogspot.com.br/2012/12/o-interdiscurso.html> Acesso em 
15/04/2017. 
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a) Práticas discursivas que fixam os lugares masculinos: Havia um 

príncipe que estava sendo treinado para sair do castelo e correr mundo como 

todo príncipe que se preza faz. O príncipe da narrativa assume a função de 

marcador social e representa um tipo de identidade que fora constituído pela 

sociedade patriarcal desde o século XVII e que, atualmente, ainda, se faz 

presente. Vejamos: 

 

Figura 19 - Ilustração da página 5 do livro "Procurando Firme". 

 

Fonte: ROCHA, Ruth, 1992. 

 

Dessa maneira, fica pré-estabelecido que o homem que é homem, 

precisa ser forte, valente, corajoso, tem que saber lutar, brigar, tem que ser 

durão, não pode chorar, não pode ser delicado. Caso contrário, não irá se 

enquadrar nos padrões designados ao homem que se preza. Ernest (2006) 

aponta que: 

 

Essas práticas discursivas fixam lugares a partir dos quais o sujeito 
se posiciona e estruturam sua experiência. Consequentemente, 
afirmar a identidade – “eu sou homem”, “eu sou branco”, “eu sou 
heterossexual”, etc. – é tomar uma posição, uma posição definida em 
geral por padrões, ditos “normais”, historicamente forjados. Todavia, 
isso implica também (e necessariamente) marcar a diferença: eu sou 
aquilo que outro não é. Assim, da mesma forma em que há a inclusão 
num determinado grupo social através da identidade, há a exclusão 
do outro, num processo de classificação, ou melhor, de 
hierarquização que atribui valores desiguais ao diferente. É, pois, 
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através do discurso que se marca o idêntico e se exclui o diferente. 
(ERNEST, 2006, p.1) 

 

O príncipe tinha professor de tudo: de esgrima, de berro, de corrida, de 

alpinismo, de línguas, de andar a cavalo, de dar pontapés, de natação, de uso 

do cotovelo, de cuspir no olho. Ainda aprendia a esfregar o joelho no chão e a 

não chorar toda hora. Além das aulas extras que melhoravam algumas 

habilidades físicas, a autora introduz novidades nas aulas machistas do 

príncipe: gritar, cuspir, chutar, bater. O autoritarismo que assusta e a violência 

que machuca. Assim, a voz da autora chega como denúncia e crítica a uma 

forma desigual de educar homens e mulheres. 

Quando chegou o dia de partir, o príncipe foi desbravar o mundo, 

conhecer coisas novas, lugares e pessoas diferentes.  

 

Figura 20- Ilustração das páginas 6, 7 e 8 do livro "Procurando Firme". 

 

 

Fonte: ROCHA, Ruth, 1992. 

 

Enquanto o príncipe cuidava das atividades que lhes foram incumbidas 

por natureza, ou pela sorte de ter nascido homem, a princesinha, irmã do 

príncipe, que era linda, tinha olhos azuis, cabelos dourados, pele branca, mãos 

macias, pés pequenos e voz maviosa, se ocupava de ocupações principescas. 

 

b) Imagem estereotipada da mulher: passividade, vocação inerente ao 

amor, fragilidade, dependência. A princesa, diferentemente do príncipe, tinha 
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aulas de canto, de bordado, de tricô, de pintura em cerâmica, de iniciação à 

poesia de Castro Alves, de piano e mais: fazia flores de marzipã, enfeitava 

bolos, fazia crochê.  

 

Figura 21 - Ilustração das páginas 9, 10 e 11 do livro "Procurando Firme". 

 
 

Fonte: ROCHA, Ruth, 1992. 

 

Dentre as atividades que a princesa desenvolvia, denominadas 

ironicamente, pela autora, de principescas, estavam os cursinhos de iniciação à 

poesia de Castro Alves, confecção de flores de marzipã, confeitar bolos, fazer 

crochê com fios de cabelo. Sabemos que, durante muito tempo, as mulheres 

foram educadas para cuidar do lar e do marido. Assim, desde meninas, lhes 

eram ensinadas as prendas do lar e, quanto mais prendada, melhor, pois, 

saber agradar o pretende com um bom prato, quando este chegasse para 

cortejá-la, era sinal de que a moça estava pronta para se casar. 

As palavras “prendas” e “dotes” recebem explicações da autora: "... 

saber fazer coisas que não servem para nada ... só faz as coisas para se 

distrair” (ROCHA, 1992, p.12). Esta passagem representa uma crítica à 

educação dada as mulheres em outros tempos. As meninas se ocupavam de 

coisas sem importância para deixar o tempo passar enquanto aguardavam pelo 

príncipe encantado.  
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Figura 22 - Ilustração da página 12 do livro "Procurando Firme". 

 

Fonte: ROCHA, Ruth, 1992. 

 

c) Nova identidade feminina: Com a intenção de agradar o 

pretendente, o rei e a rainha solicitam à filha que prepare "baba-de-moça", 

"fiozinhos d'ovos", "vatapazinho", tudo para que a menina arranjasse 

casamento. Entretanto, a princesa diz que não vai fazer porque está com 

preguiça, porque não quer agradar ao moço e, principalmente, porque não quer 

se casar com ele. Dessa maneira, para alegria da princesa e tristeza dos reis, o 

príncipe, que já estava achando aquela princesa muito chata, foi embora e 

nunca mais voltou. Cenas semelhantes vão se repetir com o príncipe da 

Computolândia e com os muitos outros príncipes que vieram e se foram sem 

conseguir conquistar a princesa.  

Outro ponto interessante desse discurso "outro" levantado por Ruth 

Rocha é que, além de atribuir à princesa liberdade de usar o cabelo à moda 

africana, vestir calças compridas em lugar dos vestidos, ela mostra uma mulher 

que tem opiniões próprias, inclusive no que diz respeito à política. A autora 

escreveu Procurando Firme em 1984, época em que o Brasil vivenciava o 

período da ditadura militar, logo, fazer críticas a tal regime político era um tanto 

arriscado. A mulher, nesse período, já havia conseguido alguma autonomia, 

como, por exemplo, o direito de voto, conquistado em 1932. Já trabalhava fora, 

porém, recebendo salários inferiores ao do homem, o que ainda acontece 

atualmente. Dessa maneira, compreendemos que atribuir à mulher poderes 

políticos, vontades próprias, liberdade e igualdade faz parte de um discurso 

que emergia em meio ao contexto sócio histórico em que Ruth Rocha vivia. 
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Dória (2008), analisando as obras "Procurando Firme" de Ruth Rocha e 

"História meio ao contrário" de Ana Maria Machado, observa que: 

 

Naturalmente, ao trabalhar com conteúdos considerados 
arquetípicos, as autoras não se preocuparam em delinear um novo e 
completo roteiro de vida para as jovens libertas. Ambicionaram, 
provavelmente, subverter um conteúdo arraigado, abrir mentes, 
indicar novas possibilidades, ridicularizar a rigidez das velhas formas, 
questionar o preconceito, reverenciar a capacidade feminina da qual 
elas mesmas são exemplos, e isso lhes foi suficiente. Atingindo 
leitoras-mirins, podem até mesmo ter plantado a semente da 
curiosidade e da rebeldia, ao indicar o quanto aqueles sonhados e 
planejados casamentos com príncipes poderiam ser tediosos. 
(DÓRIA, 2008, p. 193) 

  

Em se tratando da princesa Linda Flor, presenciamos isso que Dória 

aponta. A princesa estava cheia de novas ideias, de novas vontades. Por isso, 

tomou emprestados os professores de seu irmão e começou a praticar aulas de 

esgrima, de berro, gritos de comando, estava aprendendo tudo que precisava 

para sair do castelo e correr o mundo. O rei e a rainha ficaram horrorizados ao 

ver a princesa correndo de um lado para o outro, lutando e dando berros. A 

rainha, inclusive, desmaiou, porém, "ninguém se incomodou muito porque a 

rainha adorava desmaiar. Aliás, ela vivia dizendo que a princesa precisava 

tomar umas aulas de desmaio, que era muito útil desmaiar nas horas certas" 

(ROCHA, 1992, p. 27). O rei também estava quase desmaiando, mas "lembrou 

que homem não desmaia" (p. 28). Os comentários se espalharam por todo o 

reino, não se ouviam falar em outra coisa, mas "a princesa continuava com 

seus treinos, todos os dias, sem desanimar" (p. 31). 

A visão feminista de Ruth Rocha permite que a personagem não aceite 

seu destino pré-estabelecido e busque de experiências, sozinha. Isso fica 

explicitamente notável a partir das páginas seguintes: 
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Figura 23 - Ilustração das páginas 22, 23, 24 e 25 do livro "Procurando Firme". 

 

 

Fonte: ROCHA, Ruth, 1992. 

 

E assim, como pode ser observado na imagem, chegou o dia da 

princesa correr o mundo. A princesa Linda Flor, ao saltar as muralhas do 

palácio, dá também um salto em conquista à sua liberdade. Vestida com sua 

calça comprida, com uma pequena mochila nas costas, sai pelo mundo, 

"procurando não se sabe o quê, mas procurando firme!" (ROCHA, 1992, p. 33).  

Linda Flor ao deixar para trás a sua identidade de princesa dos contos 

de fadas, certamente assumirá, não uma, mas muitas outras identidades ao 

longo da vida.  

Ruth Rocha nos apresenta uma princesa com características diferentes 

daquelas a que estamos acostumados a encontrar nos contos tradicionais. 
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Utilizando-se do discurso parodístico12, a autora propõe a desconstrução de 

alguns estereótipos femininos propagados pelos contos tradicionais e, ao 

mesmo tempo, apresenta-nos uma nova concepção de ser mulher na pós-

modernidade.  

Após a leitura do livro, amplia-se a necessidade de repensar: a 

instituição casamento, a emancipação feminina, a desmistificação masculina e 

a desconstrução do estereótipo de beleza. É a literatura infantil propiciando 

uma reorganização das percepções do mundo e acompanhando essas 

transformações, demonstrando que há novas identidades coletivas e pessoais 

que mudam de acordo com a época. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12

Do lado da ideologia dominante, a paráfrase é uma continuidade. Do lado da contra-
ideologia, a paródia é uma descontinuidade. Assim como um texto não pode existir fora das 
ambivalências paradigmáticas e sintagmáticas, paráfrase e paródia se tocam num efeito de 
intertextualidade, que tem a estilização como ponto de contato. Falar de paródia é falar de 
intertextualidade das diferenças. [...] Enquanto a paráfrase é um discurso em repouso, e a 
estilização é a movimentação do discurso, a paródia é o discurso em progresso. Também se 
pode estabelecer outro paralelo: a paráfrase como efeito de condensação, enquanto a paródia 
é um efeito de deslocamento. (SANT’ANNA, 2003, p. 28-29). 
 



3.3 HISTÓRIA MEIO AO CONTRÁRIO

 
A análise do livro “História meio ao 

possibilitou uma interlocução que nos remeteu, por diversos momentos, a 

reflexões a respeito de como proceder diante de conflitos sociais, sabendo 

romper as regras pré-estabelecidas, inclusive as textuais.

 

Figura 24 - Quadro com as principais informações sobre o livro.

Título do livro: História meio ao contrário
Autora: Ana Maria Machado
Ilustradores: Renato Alarcão
Editora: Ática 
Ano de publicação: 1978 
ISBN: 978-85-08-09468-4 
Número de páginas: 47 
 
Resumo: "... E então eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio 
de sol e viveram felizes para sempre". É o fim da história? Não, é o começo. 
Mas não é por isso que a história é meio ao contrário, quer dizer, não é só por 
isso. Entre muitas risadas, você vai descobrir que "ser feliz para sempre" não é 
tão fácil assim e pode ser até meio chato. E que de nada adianta o poder do 
rei, a beleza da princesa, a coragem do príncipe... se não pud
própria história". 
 

 A Autora: 
Tereza, Rio de Janeiro, em 24 de dezembro de 1941. Com mais de 40 anos 

HISTÓRIA MEIO AO CONTRÁRIO 

A análise do livro “História meio ao contrário”, de Ana Maria Machado, 

possibilitou uma interlocução que nos remeteu, por diversos momentos, a 

reflexões a respeito de como proceder diante de conflitos sociais, sabendo 

estabelecidas, inclusive as textuais. 

Quadro com as principais informações sobre o livro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

História meio ao contrário 
Ana Maria Machado 

Renato Alarcão 

1978  
 

"... E então eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio 
de sol e viveram felizes para sempre". É o fim da história? Não, é o começo. 
Mas não é por isso que a história é meio ao contrário, quer dizer, não é só por 

as, você vai descobrir que "ser feliz para sempre" não é 
tão fácil assim e pode ser até meio chato. E que de nada adianta o poder do 
rei, a beleza da princesa, a coragem do príncipe... se não puderem fazer sua 

A Autora: Ana Maria Machado nasceu em Santa 
Tereza, Rio de Janeiro, em 24 de dezembro de 1941. Com mais de 40 anos 
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contrário”, de Ana Maria Machado, 

possibilitou uma interlocução que nos remeteu, por diversos momentos, a 

reflexões a respeito de como proceder diante de conflitos sociais, sabendo 

"... E então eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio 
de sol e viveram felizes para sempre". É o fim da história? Não, é o começo. 
Mas não é por isso que a história é meio ao contrário, quer dizer, não é só por 

as, você vai descobrir que "ser feliz para sempre" não é 
tão fácil assim e pode ser até meio chato. E que de nada adianta o poder do 

erem fazer sua 

ado nasceu em Santa 
Tereza, Rio de Janeiro, em 24 de dezembro de 1941. Com mais de 40 anos 
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de carreira, escreveu mais de 100 livros, publicados em 26 países. Já 
conquistou inúmeros prêmios, dentre eles, 3 prêmios Jabutis, Machado de 
Assis da ABL em 2001, o Machado de Assis da Biblioteca Nacional, o Hans 
Christian Andersen, o Príncipe Claus (Holanda), o Ibero americano SM de 
Literatura Infantojuvenil (2012) , o Zaffari & Bourbon (2013). Ocupa a cadeira 
número 1 da Academia Brasileira de Letras, que presidiu de 2011 a 2013. 
 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. (2017) 

 

Analisaremos o livro de conformidade com os critérios estabelecidos a 

priori. 

 

3.3.1 AS FORMAÇÕES DISCURSIVAS 

 

Se para Foucault (2008) o objeto do discurso, os enunciados, diferentes 

em sua forma, dispersos no tempo, formam um conjunto quando se referem a 

um único e mesmo objeto, são as regras que permitem a sua emergência em 

épocas diferentes, que são medidas e categorizadas de acordo com práticas 

diferentes. Dessa forma, “definir um conjunto de enunciados no que ele tem de 

individual consistiria em descrever a dispersão desses objetos, apreender 

todos os interstícios que os separam, medir as distâncias que reinam entre eles 

– em outras palavras, formular sua lei de repartição” (p. 37), ou seja, encontrar 

a formação discursiva. É o que faremos a seguir: 

 

Estratégias linguísticas 

 

A autora utiliza recursos linguísticos, tais como: diálogo com o leitor, 

usos de antonímia, polissemia, diminutivos, metáforas, relações entre o texto 

verbal e não verbal, cuja finalidade é apresentar de diferentes maneiras as 

formações discursivas presentes no texto, conforme a seguir: 

 

a) Diálogo com o leitor: O recurso metalinguístico induz ao diálogo 

direto do narrador para com o leitor, nos remetendo à história contada 

oralmente. O uso do pronome "você", referindo-se a quem lê a história, torna a 

narrativa uma espécie de conversa. Tanto na obra "Procurando Firme" de Ruth 

Rocha, quanto em "História meio ao contrário" de Ana Maria Machado, tal 

recurso é bem utilizado, porém, Ruth Rocha o explora mais, deixa-o mais 
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explícito. Nota-se também que o referido recurso cria uma atmosfera de 

intimidade, de aproximação para com o leitor.  

O diálogo com o leitor, na obra de Ana Maria Machado, fica claramente 

marcado, principalmente, nas páginas 4, 5 e 34 do livro. Nas páginas 4 e 5 a 

autora, assumindo a voz de narradora, dialoga com o leitor para justificar o 

porquê de sua história iniciar exatamente no ponto em que a maioria das 

histórias de contos de fadas terminam. Vejamos alguns exemplos: 

 

E então eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio de sol 
e viveram felizes para sempre. (p.2) 
Tem muita história que acaba assim. Mas este é o começo da nossa. 
Quer dizer, se a gente tem que começar em algum lugar, pode muito 
bem ser por aí. Vai ser a história da filha desses tais que se casaram 
e viveram felizes para sempre. E a história dos filhos começam 
mesmo é na história dos pais. Ou na dos avós, bisavós, tataravós ou 
requetatatataravós - se alguém conseguir dizer isso e se lembrar de 
todas essas pessoas. (p. 4) 
E você sabe a história dos seus pais? E dos seus avós? E dos seus 
bisavós? Eu também não sei muito não. Mas quando não sei invento. 
(p.5) 
Mas vamos começar de novo pelo começo. 
Ou pelo fim, que esta história é mesmo ao contrário. (p.5) 
Que moça? Ora, a pastora, você está ficando esquecido? (p.34) 

 

A narradora conversa com o seu leitor, faz-lhe questionamentos e, 

aproveita o momento para tecer algumas críticas à cultura pós-moderna. 

Considera que saber histórias dos nossos ancestrais "é coisa de índio. Homem 

branco hoje em dia não liga mais para essas coisas. Prefere saber escalação 

de futebol, anúncio de televisão, capitais de países, marcas de automóveis e 

outras sabedorias civilizadas" (p.5). Percebemos uma certa ironia ao utilizar o 

termo "sabedorias civilizadas", pois faz referências a comportamentos e 

atitudes banais, superficiais, típicas de um mundo capitalista e consumista.   

 

b) Usos de antônimos: este recurso é utilizado para enfatizar as 

características atribuídas ao rei. Das recorrências discursivas direcionadas a 

este personagem, temos a presença de uma pessoa marcada pela ignorância, 

pela falta de conhecimento e pelo autoritarismo. O rei é representado com uma 

pessoa alienada, ou seja, "alguém que não tem a capacidade de conhecer a 

realidade que o cerca"13. O uso das palavras "alto", "baixo", utilizadas nos 

                                                
13

 In: https://www.dicio.com.br/alienado/ 



trechos: [...] o Rei estava tranquilamente passeando pelo alto das muralhas do 

castelo, contemplando lá embaixo a aldeia e os campos dos seus s

(p.8); Do alto da sacada, o Rei olhou e viu aquela multidão lá em baixo. Ficou 

assombrado:- Tudo isso é povo?

desconhecimento e da distância que o rei tem de seu povo. 

A leitura imagética 

uma vez que mostra o Rei, no alto da sacada, observando a aldeia a qual se 

encontra bem distante dele.

 

Figura 25 - Ilustração das páginas 6 e 7 do livro "História meio ao contrário".

Fonte: MACHADO, Ana Maria. 2005

 

c) Uso de diminutivos:

"filhinha", presentes nas falas da rainha, confere a ela o papel maternal, aquela 

que consola, conforta, protege e infantiliza. Também serve para evidenciar a 

pequenez do outro e, ao mesmo tempo, empoderar a si mesma, tal qual pode 

ser confirmado nas seguintes passagens: "Majestadinha do meu coração, 

conta para mim, conta... Que foi que aconteceu, meu real amor?" (p.12); "Mas 

não tenha medo, filhinha" (p.12).

 

d) Uso de verbos de 

distinção entre as palavras 

personagens da obra concebiam a questão de felicidade. Mesmo afirmando 

[...] o Rei estava tranquilamente passeando pelo alto das muralhas do 

castelo, contemplando lá embaixo a aldeia e os campos dos seus súditos [...] 

(p.8); Do alto da sacada, o Rei olhou e viu aquela multidão lá em baixo. Ficou 

Tudo isso é povo? [...] (p. 18), reforçam a ideia de alienação, de 

desconhecimento e da distância que o rei tem de seu povo.  

reforça o sentido que a autora pretende transmitir, 

uma vez que mostra o Rei, no alto da sacada, observando a aldeia a qual se 

encontra bem distante dele. 

das páginas 6 e 7 do livro "História meio ao contrário".

 

a Maria. 2005 

so de diminutivos: O uso dos diminutivos "Majestadinha" e 

"filhinha", presentes nas falas da rainha, confere a ela o papel maternal, aquela 

que consola, conforta, protege e infantiliza. Também serve para evidenciar a 

ao mesmo tempo, empoderar a si mesma, tal qual pode 

ser confirmado nas seguintes passagens: "Majestadinha do meu coração, 

conta para mim, conta... Que foi que aconteceu, meu real amor?" (p.12); "Mas 

não tenha medo, filhinha" (p.12). 

so de verbos de ligação: Nota-se, pela marca em itálico, a 

distinção entre as palavras ficar, ser e estar, reforçando a ideia de como as 

personagens da obra concebiam a questão de felicidade. Mesmo afirmando 
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[...] o Rei estava tranquilamente passeando pelo alto das muralhas do 

úditos [...] 

(p.8); Do alto da sacada, o Rei olhou e viu aquela multidão lá em baixo. Ficou 

[...] (p. 18), reforçam a ideia de alienação, de 

reforça o sentido que a autora pretende transmitir, 

uma vez que mostra o Rei, no alto da sacada, observando a aldeia a qual se 

das páginas 6 e 7 do livro "História meio ao contrário". 

O uso dos diminutivos "Majestadinha" e 

"filhinha", presentes nas falas da rainha, confere a ela o papel maternal, aquela 

que consola, conforta, protege e infantiliza. Também serve para evidenciar a 

ao mesmo tempo, empoderar a si mesma, tal qual pode 

ser confirmado nas seguintes passagens: "Majestadinha do meu coração, 

conta para mim, conta... Que foi que aconteceu, meu real amor?" (p.12); "Mas 

se, pela marca em itálico, a 

reforçando a ideia de como as 

personagens da obra concebiam a questão de felicidade. Mesmo afirmando 
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não ser fácil, nem muito divertido ser feliz para sempre, a autora aponta alguns 

aspectos essenciais que possibilitaram ao rei e a rainha a felicidade eterna: a 

sorte de serem saudáveis e se gostarem muito, bem como a esperteza em 

compreender que a felicidade é um estado de espírito, uma escolha, e não 

circunstâncias passageiras. Dessa maneira, quando surgia algum problema ou 

aborrecimento, eles logo tratavam de resolver. "Eles podiam ficar tristes, 

zangados, furiosos da vida, chateados, aborrecidos, até mesmo infelizes. Mas 

isso era só o jeito de estar um tempo. O jeito de ser era feliz" (p.6).  

 

e) Utilização da polissemia: a polissemia14 é um dos recursos 

linguísticos mais bem explorados pela autora. Tal estratégia é utilizada, assim 

como o uso da antonímia, para realçar as características atribuídas, 

principalmente, à personagem do rei.   

A expressão "tomar banho", utilizada no trecho: Diga à Rainha para ela ir 

tomar banho, se faz questão de aproveitar essa água (p.9), pode ser 

interpretada tanto em seu sentido literal, quanto em seu sentido conotativo, 

pois o rei já estava zangado com a rainha, devido a insistência da mesma para 

que ele fosse tomar banho.  

A palavra "grilo", empregada na seguinte passagem: - Grilo? Que é 

isso? Já não chegam as minhas preocupações, e você ainda vem me encher a 

cabeça de grilos? (p. 15). Aqui, de maneira polissêmica a palavra "grilo", nos 

remete à expressão popular "grilos na cabeça" - preocupações excessivas, 

pessoa encucada, algo que está a atormentar - para reforçar a falta de 

conhecimento, de alheamento do rei para com o seu reinado.  

O uso repetitivo da expressão: "O Rei! O Rei" (p.18) cria um efeito 

sonoro que se assemelha à palavra "urrei". Tal recurso pode ser confirmado 

nas palavras do ministro: "Não precisa urrar, Majestade" (p.18). 

Na expressão "boca aberta", usada no trecho: E, diante do Rei, que 

tinha a real boca aberta de real espanto (p.20), também encontra-se 

polissemia, pois o termo "boca aberta" refere-se a uma expressão popular que 

                                                
14

Utilizamos o termo “polissemia” para exprimir a multiplicidade de sentidos para uma mesma 
enunciação, permitindo que o leitor interaja com o texto. Aproximamos o termo à concepção 
bakhtiniana de dialogismo como condição de sentido do discurso: “a interação de pelo menos 
duas enunciações, isto é, o diálogo” (BAKHTIN, 1988, p. 146). 
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pode significar "admiração", "espanto", como também "lesado", "idiota", 

"retardado".  

A palavra "acorda" também foi empregada com duplo sentido e este 

recurso é evidenciado no trecho em que o Gigante, ao invés de entender a 

expressão no sentido de acordar, compreende no sentido de "corda de pegar, 

de enrolar, de dar, não é corda. É acorda, seu Gigante" (p.28).  

De todos os casos citados, em que a polissemia se faz presente, 

ressaltamos o uso do vocábulo "real", pois o mesmo é empregado trinta e nove 

(39) vezes, o vocábulo "reais" quinze (15) vezes e, duas vezes (2), o vocábulo 

"realmente". Tudo aquilo que está ligado ao Rei ou que diz respeito a ele é 

adjetivado como "real": real banho, real banheira, real água, real sujeira, real 

comida, real mesa, real tarde, minha real luz, reais barbas, ataques de real 

raiva, reais ouvidos, real dor de cabeça etc. 

O termo "real", diz respeito ao "Rei", mas também tem ligação com a 

realidade, por isso pode ser interpretado de duas maneiras distintas, com 

efeitos de sentido completamente diferentes. Ou seja, a autora cria esse jogo 

polissêmico para ironizar a personagem do Rei, uma vez que o mesmo só é 

real naquilo em que o adjetivo está ligado à palavra rei. No que diz respeito à 

realidade, o rei não faz parte, pois o mesmo é marcado pela falta de contato 

com ela. Desconhece o fenômeno do dia e da noite, não sabe que "povo" são 

muitas pessoas, não apenas uma. Ele vive dentro de um castelo, em um 

mundo de fantasia, "feliz para sempre" pelo fato de desconhecer a realidade do 

mundo exterior.  

A palavra "república", utilizada no trecho: "No dia seguinte, a Princesa 

começou uma longa viagem para conhecer outras pessoas, outras terras, 

outros reinos. E até mesmo algumas repúblicas" (p. 38), pode ser interpretada 

no sentido de lugar onde vivem vários estudantes, como também no sentido de 

governo. Essa última possibilidade marca bem o caráter político da autora, 

devido ao contexto em que ela vivia no momento da escritura do livro, almeja 

uma reforma no governo, ou seja, uma nova república. 
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f) Construção de metáforas15: a construção de metáforas confere ao 

texto de Ana Maria Machado, além de um estilo poético, um modo diferente de 

dizer aquilo que já foi dito por outros escritores, em outras obras. Tal recurso 

pode ser percebido, por exemplo, na constituição do castelo, este não é 

apenas o lugar onde vivem o rei, a rainha e a princesa, mas, sim, o lugar da 

alienação, que enclausura, que os prende no "felizes para sempre". E tal 

felicidade eterna só é possível por estarem alheios à realidade do mundo.  

A personagem do Dragão Negro também é uma metáfora da noite, seu 

olho representa o luar. O Gigante Adormecido representa a sabedoria, o poder 

da natureza. A sabedoria é evidenciada no trecho exclamado: "Ah! A real 

ignorância!..." (p.29), ao saber o motivo da fúria do rei. O poder da natureza fica 

claro quando o Gigante se propõe a ajudar a "defender o Dragão Negro e seu 

olho de luar" (p.29) e faz chover, engrossar os riachos, crescer gramas, capins, 

espinhos, matos, cipós e árvores.  

Notamos, no caso da Pastora que o ato de "levantar a cabeça", 

expresso no trecho: "todos os acontecimentos do dia tinham ajudado muito a 

Pastora a não esconder mais os seus olhos e a levantar a cabeça" (p.34), vai 

além do movimento físico, representa o conhecimento, uma consciência mais 

esclarecida das coisas e do mundo. 

 

g) Relação entre texto verbal e não verbal: vimos que a presença de 

imagens é de extrema importância para a leitura dos contos já analisados. No 

caso da obra "A Princesa Espertalhona", a leitura imagética possibilita outras 

leituras, permite-nos ir além do que foi dito verbalmente. Já em "Procurando 

Firme", as imagens permitem recuperar as formações discursivas existentes ao 

longo da narrativa, além de estabelecer relações entre o antigo e o pós-

moderno.  

Em relação à obra em análise, "História meio ao contrário", notamos que 

tal recurso é utilizado, principalmente, para enfatizar aquilo que já foi dito 

verbalmente. Observa-se, ainda, que algumas imagens são dispostas de modo 

                                                
15

 “Estruturalmente falando, a metáfora é associação de uma característica de um elemento de 
um paradigma cultural a outro de outro paradigma, ou seja, uma operação de analogia” 
(FERRAREZI, 2008, p. 201) 



mais simples, em tamanhos menores. Por exemplo, a imagem abaixo 

representa o criado indo e vindo trazendo rec

 

Figura 26 - Ilustração das páginas 8 e 9 do livro "História meio ao contrário".

Fonte: MACHADO, Ana Maria. (2005)

 

Já outras ocupam todo o espaço de uma página. Notamos que estas são 

utilizadas para reforçar, realçar, chamar 

situações, tal como a imagem abaixo que representa 

Gigante Adormecido para acordá

 

Figura 27- Ilustração das páginas 28 e 29 do livro "História meio ao contrário".

Fonte: MACHADO, Ana Maria. (2005)

mais simples, em tamanhos menores. Por exemplo, a imagem abaixo 

representa o criado indo e vindo trazendo recados para o rei: 

das páginas 8 e 9 do livro "História meio ao contrário".

 

MACHADO, Ana Maria. (2005) 

Já outras ocupam todo o espaço de uma página. Notamos que estas são 

utilizadas para reforçar, realçar, chamar a atenção do leitor para determinadas 

al como a imagem abaixo que representa o povo chegando

Gigante Adormecido para acordá-lo.  

das páginas 28 e 29 do livro "História meio ao contrário".

 

MACHADO, Ana Maria. (2005) 
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mais simples, em tamanhos menores. Por exemplo, a imagem abaixo 

das páginas 8 e 9 do livro "História meio ao contrário". 

Já outras ocupam todo o espaço de uma página. Notamos que estas são 

atenção do leitor para determinadas 

ndo até o 

das páginas 28 e 29 do livro "História meio ao contrário". 
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Dispersões (oposição) às características encontradas nos contos 

de fada tradicionais: 

 

Outra característica a ser analisada enquanto formação discursiva é a 

oposição constante às narrativas tradicionais. 

 

a) Personagens sem nomes próprios: As personagens da obra não 

recebem nomes próprios, todos são nomeados através do título e da função 

que exercem: Rei, Rainha, Princesa, Príncipe Encantador, Pastora, Ferreiro, 

Primeiro-ministro, Tecelã, Camponês, Dragão-Negro.  

 

b) Sequência narrativa diferenciada: De um modo geral, os contos de 

fadas têm como cenário principal o castelo e seus habitantes, ou seja, rei, 

rainha, príncipes e princesas. O centro das atenções está voltado para um dos 

moradores desse castelo que, por algum motivo, é privado de ser feliz para 

sempre, até que o problema seja resolvido e a felicidade eterna seja reavida.  

No entanto, abre-se no conto em análise uma nova sequência narrativa, 

pois Ana Maria Machado, além das personagens típicas de um conto de fadas, 

insere outras personagens mais, as quais não fazem parte do mundo 

encantado e feliz para sempre. Estas fazem parte de um mundo real, em que 

problemas diários acontecem e os mesmos precisam lutar para resolvê-los. 

Tais personagens são, dentre outros, a Pastora, a Tecelã, o Ferreiro, o 

Camponês que lutam para ajudar o Dragão Negro, uma vez que, com a morte 

dele, todos seriam prejudicados.  

Diferentemente do Rei que se enfurece com o desaparecimento do sol, 

os aldeões não pensam somente em si, mas na coletividade. Assim, as 

preocupações, o teor das conversas entre essas personagens marcam a vida 

cotidiana e prática que seria completamente alterada se não houvesse a noite 

para descansarem. A consciência coletiva é marcada desde o trabalho 

realizado pelos aldeões - “Quando eu fico na fornalha, fazendo força na bigorna 

e recebendo chamuscada de fagulha, eu sei que é para fazer uma coisa boa 

para todos nós” (p. 24) - até a mobilização que realizam para defender o 

Dragão, pois todos se juntam em prol de um mesmo objetivo.  

 



c) O casamento deixa de ser o destino das princesas:

Diferentemente dos contos tradicionais em que as princesas aguardam, 

passivamente, pela chegada de um príncipe encantado que as conquistem e as 

façam felizes para sempre, as princesas analisadas até

pesquisa, não desejam tal destino. A Princesa de "História meio ao contrário", 

assim como as princesas Espertalhona e Linda Flor, ao invés de se casar com 

o príncipe da história, sai pelo mundo, em busca de explorá

lugares, fazer coisas diferentes das quais estava destinada a fazer. Ela não 

deseja se casar. Não quer repetir a história vivida por todas as princesas dos 

contos de fadas, sonha em e

um rompimento com os enredos já conhecidos.

 

d) O príncipe não se apaixona pela princesa:

conto de fadas, seria natural que o príncipe da história, depois de matar o 

monstro, se apaixonasse pela princesa e a pedisse em casamento. Entretanto, 

o enredo de Ana Maria Machado, de fato, se mostra bem ao contrário dos 

contos já conhecidos, pois o Príncipe, além de não matar o Dragão Negro, não 

se apaixona pela Princesa, mas sim pela Pastora. Esta, por sua vez, assume o 

protagonismo que outrora, nos contos tradiciona

princesas. Dessa maneira, Ana Maria Machado rompe com mais essa prática 

discursiva presente nos contos tradicionais, de acordo com a imagem a seguir.

 

Figura 28 - Ilustração das páginas 34 e 35 do livro "História meio ao contrário".

Fonte: MACHADO, Ana Maria. (2005)

O casamento deixa de ser o destino das princesas:

Diferentemente dos contos tradicionais em que as princesas aguardam, 

passivamente, pela chegada de um príncipe encantado que as conquistem e as 

façam felizes para sempre, as princesas analisadas até então, na presente 

pesquisa, não desejam tal destino. A Princesa de "História meio ao contrário", 

assim como as princesas Espertalhona e Linda Flor, ao invés de se casar com 

pelo mundo, em busca de explorá-lo, conhecer novos 

gares, fazer coisas diferentes das quais estava destinada a fazer. Ela não 

deseja se casar. Não quer repetir a história vivida por todas as princesas dos 

contos de fadas, sonha em escrever sua própria história. Tal atitude configura 

redos já conhecidos. 

O príncipe não se apaixona pela princesa: Por se tratar de um 

conto de fadas, seria natural que o príncipe da história, depois de matar o 

monstro, se apaixonasse pela princesa e a pedisse em casamento. Entretanto, 

Maria Machado, de fato, se mostra bem ao contrário dos 

contos já conhecidos, pois o Príncipe, além de não matar o Dragão Negro, não 

se apaixona pela Princesa, mas sim pela Pastora. Esta, por sua vez, assume o 

protagonismo que outrora, nos contos tradicionais, era conferido somente às 

princesas. Dessa maneira, Ana Maria Machado rompe com mais essa prática 

resente nos contos tradicionais, de acordo com a imagem a seguir.

das páginas 34 e 35 do livro "História meio ao contrário".

 

Fonte: MACHADO, Ana Maria. (2005) 
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O casamento deixa de ser o destino das princesas: 

Diferentemente dos contos tradicionais em que as princesas aguardam, 

passivamente, pela chegada de um príncipe encantado que as conquistem e as 

então, na presente 

pesquisa, não desejam tal destino. A Princesa de "História meio ao contrário", 

assim como as princesas Espertalhona e Linda Flor, ao invés de se casar com 

lo, conhecer novos 

gares, fazer coisas diferentes das quais estava destinada a fazer. Ela não 

deseja se casar. Não quer repetir a história vivida por todas as princesas dos 

história. Tal atitude configura 

Por se tratar de um 

conto de fadas, seria natural que o príncipe da história, depois de matar o 

monstro, se apaixonasse pela princesa e a pedisse em casamento. Entretanto, 

Maria Machado, de fato, se mostra bem ao contrário dos 

contos já conhecidos, pois o Príncipe, além de não matar o Dragão Negro, não 

se apaixona pela Princesa, mas sim pela Pastora. Esta, por sua vez, assume o 

is, era conferido somente às 

princesas. Dessa maneira, Ana Maria Machado rompe com mais essa prática 

resente nos contos tradicionais, de acordo com a imagem a seguir. 

das páginas 34 e 35 do livro "História meio ao contrário". 



115 
 

Recorrência às características encontradas nos contos de fada 

tradicionais. 

 

Uma das poucas recorrências aos contos tradicionais acontece logo no 

início da história. 

 

a) A felicidade eterna: A imagem a seguir nos traz à memória algumas 

recorrências discursivas presentes nos clássicos contos de fada, tais como: a 

presença de um castelo guardado por um terrível dragão cuspidor fogo, de um 

bravo cavaleiro montado em seu cavalo que irá derrotar o dragão e salvar a 

princesa, que está, desde sempre, no quarto mais alto, da torre mais alta, a 

espera do príncipe encantado que venha libertá-la. Depois de toda essa 

aventura, temos a imagem do rei, da rainha e da princesa, sentados em um 

trono, parados no “felizes para sempre”. 

 

Figura 29- Ilustração da página 3 do livro "História meio ao contrário". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: MACHADO, Ana Maria. (2005) 

 

A história inicia de fato a partir da página 6, quando a autora diz: "Eles 

eram um rei e uma rainha de um reino muito distante e encantado. Para casar 

com ela, ele tinha enfrentado mil perigos, derrotado monstros, sido ajudado por 

uma fada, tudo aquilo que a gente conhece das histórias antigas [...]". Ana 

Maria Machado busca nas memórias discursivas o já-dito, um discurso que já 
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se tornou lugar comum nos contos de fadas tradicionais, para, então, imprimir- 

lhe um novo olhar, uma nova identidade. 

 

b) A mão da princesa em casamento para quem derrotar o monstro: 

É recorrente nos contos tradicionais o rei, frente a um perigo iminente, oferecer 

a mão da princesa em casamento àquele que conseguir derrotar o monstro, o 

qual ameaça o reinado. Ana Maria Machado retoma essa característica dos 

clássicos para acentuar a passividade do rei, pois diante do perigo que assola 

seu reinado, nada faz, apenas ordena que alguém faça por ele. Isso pode ser 

notado nos seguintes trechos: 

 

Diante de tantos e tão tenebrosos perigos, o Rei tratou de fazer o que 
sempre fazem os reis das histórias: nada. Quer dizer, tratou de 
arranjar quem fizesse alguma coisa por ele.  
 - Ordeno que o monstro seja morto! 
Mas o Rei não se atrapalhava. Ele já devia ter lido muitas histórias de 
reis, princesas e dragões, sabia direitinho o que dizer: 
 - Avise a todos que quem conseguir liquidar o monstro terá a mão de 
minha filha em casamento. 

 
 

Percebermos que não só o rei, como também a própria autora já leu 

muitas histórias assim, por isso apropria-se de memórias discursivas, de um já-

dito, para ressignificá-los, subverter-lhes o sentido.   

 

3.3.2 MEMÓRIA DISCURSIVA E INTERDISCURSIVIDADE 

 

Veremos, a partir deste ponto, como se processam na obra analisada os 

recursos de Memória Discursiva e Interdiscursividade. 

 

Retomada de discursos já ditos, pré-construídos: 

 

Para analisar os discursos, necessitamos da articulação do discurso com 

as condições de produção, já que nenhum sentido é fixo, mas construído pelo 

analista na materialidade linguística e histórica do corpus. Foi assim que 

analisamos os discursos pré-construídos. 
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a) Cenário tradicional dos contos de fadas: A obra em foco 

apresenta-se, desde o título, como um convite à nossa memória discursiva, 

pois, ao propor uma "História meio ao contrário", contraria o paradigma que 

configura os clássicos contos de fada. França (2015) considera a memória 

discursiva como "redes de memória que possibilitam a retomada de discursos 

já-ditos, atualizando-os à historicidade do acontecimento discursivo" (p.3).  

A história de Ana Maria Machado articula uma continuação para os 

contos tradicionais, uma vez que inicia sua narrativa justamente no ponto em 

que estes terminam: "E então eles se casaram, tiveram uma filha linda como 

um raio de sol e viveram felizes para sempre" (MACHADO, 2005, p.3). Num 

diálogo intertextual com os contos tradicionais, temos em "História meio ao 

contrário", um cenário composto de castelos, dragões, gigantes, rei, rainha, 

príncipes e princesas. No entanto, a autora "sacode a poeira" que recobre esse 

discurso tradicional ao questionar a passividade que enclausura "para sempre" 

as pessoas e/ou personagens em seus finais felizes. Assim, a passividade do 

"sempre", deixa de existir, dando lugar às ações e aventuras de se construir o 

próprio destino, de se escrever a própria história.  

 

b) A presença de um Príncipe valente e forte para derrotar o 

Dragão: 

Depois de anunciado que aquele que conseguisse derrotar o Dragão 

teria a mão da Princesa em casamento, no dia seguinte, a novidade "era a 

chegada de um Príncipe vindo de terras distantes a todo galope em seu veloz 

cavalo". Segundo a Pastora, "não era um Príncipe Encantado", mas era um 

"Príncipe Encantador" (p. 24). Ao pedir um pouco de água para seu cavalo, foi 

muito gentil e simpático com a Pastora. Disse que estava indo se apresentar no 

castelo. Ao passo que a Pastora o interrogou: "- Só para casar com a Princesa" 

(p.24). O Príncipe, sorrindo, explicou: "- Nada disso. O principal é não ficar 

parado. Não tenho nada para fazer o dia inteiro, tudo o que eu quero alguém 

faz por mim. E adoro me movimentar, andar a cavalo, enfrentar desafios" 

(p.25).  

Outra vez nos deparamos com recorrências discursivas presentes nos 

contos tradicionais, em que príncipes e princesas, reis e rainhas, não têm muito 

o que fazer, uma vez que possuem quem faça tudo por eles. A autora, através 



do Príncipe (ao qual atribui o título de "Encantador") de sua história, emite 

críticas aos comportamentos dos príncipes representados nos clássicos 

infantis que são sempre "encantados". A palavra encantado reforça a ideia de 

passividade, de mesmice, ao passo que "encantador" nos remete aquele que 

encanta, que seduz. 

 

Vozes discursivas outras. Ressignificação sobre o que já foi dito:

 

Como o sentido nunca é dado a 

linguística e histórica do 

sentidos do texto. 

 

a) O lugar de autoridade do rei é ressignificado:

representar o arquétipo da sab

uma posição de ignorância e incompetência para solucionar o problema. Pelo 

total desconhecimento das coisas que acontecem do lado externo de seu 

castelo, o rei se torna altamente depende da visão sábia e ast

primeiro-ministro. Tal dependência fica explícita no seguinte trecho: "... o Rei já 

estava resolvendo tomar reais e enérgicas providências. Como não sabia 

quais, mandou chamar seu Primeiro

 

Figura 30 - Ilustração das páginas 16 e 17 do livro "História meio ao contrário".

Fonte: MACHADO, Ana Maria. (2005)

do Príncipe (ao qual atribui o título de "Encantador") de sua história, emite 

críticas aos comportamentos dos príncipes representados nos clássicos 

infantis que são sempre "encantados". A palavra encantado reforça a ideia de 

passividade, de mesmice, ao passo que "encantador" nos remete aquele que 

Vozes discursivas outras. Ressignificação sobre o que já foi dito:

o sentido nunca é dado a priori, reconstruímos pela materialidade 

linguística e histórica do corpus, juntamente com a autora, os 

O lugar de autoridade do rei é ressignificado: O rei, apesar de 

representar o arquétipo da sabedoria, do poder maior, é posto, pela autora, em 

uma posição de ignorância e incompetência para solucionar o problema. Pelo 

total desconhecimento das coisas que acontecem do lado externo de seu 

castelo, o rei se torna altamente depende da visão sábia e astuciosa de seu 

ministro. Tal dependência fica explícita no seguinte trecho: "... o Rei já 

estava resolvendo tomar reais e enérgicas providências. Como não sabia 

quais, mandou chamar seu Primeiro-ministro" (p. 14).   

das páginas 16 e 17 do livro "História meio ao contrário".

 

Fonte: MACHADO, Ana Maria. (2005) 
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do Príncipe (ao qual atribui o título de "Encantador") de sua história, emite 

críticas aos comportamentos dos príncipes representados nos clássicos contos 

infantis que são sempre "encantados". A palavra encantado reforça a ideia de 

passividade, de mesmice, ao passo que "encantador" nos remete aquele que 

Vozes discursivas outras. Ressignificação sobre o que já foi dito: 

materialidade 

 possíveis 

O rei, apesar de 

edoria, do poder maior, é posto, pela autora, em 

uma posição de ignorância e incompetência para solucionar o problema. Pelo 

total desconhecimento das coisas que acontecem do lado externo de seu 

uciosa de seu 

ministro. Tal dependência fica explícita no seguinte trecho: "... o Rei já 

estava resolvendo tomar reais e enérgicas providências. Como não sabia 

das páginas 16 e 17 do livro "História meio ao contrário". 
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Ao contrário do rei, o primeiro-ministro é dotado de sabedoria. Mostra-se 

maduro e experiente frente aos problemas que assolam o reinado, paciente 

diante dos ataques histéricos de sua majestade. Este personagem representa a 

figura de um mestre que pacientemente ensina uma criança imatura, 

esclarecendo-lhe os mistérios da vida. No caso do rei, o sumiço do dia. 

O primeiro-ministro traz alguns esclarecimentos, dizendo ao rei que o 

problema não é novo. "Esse mistério se repete com desagradável insistência. 

Para falar a verdade, acontece todos os dias..." (p.14). O rei se negava a 

acreditar que aquilo fosse verdade. Inconformado, questiona: "Como é que 

uma coisa dessas acontece no meu reino, e eu não sabia?" (p.15). O ministro, 

por sua vez, explica que o rei é homem feliz para sempre, por isso ninguém 

queria incomodá-lo, nem mesmo aborrecê-lo com aquele tipo de coisa. 

Acrescenta ainda que, pelo fato de o fenômeno acontecer sempre à hora do 

banho e do jantar, a família estava sempre dentro do castelo, com as luzes 

acesas, ouvindo seus reais músicos tocarem, por isso nunca percebiam o 

escuro do lado de fora, nem mesmo o barulho dos grilos substituindo o canto 

dos pássaros.  

Cunha e Michelli (s/d, p. 440) fazem as seguintes ponderações:  

 
De maneira simbólica clarifica-se o processo de alienação, 
caracterizado pelo encastelar-se nos estreitos horizontes de “dentro”, 
que distorcem a apreensão do mundo natural do exterior: há uma luz 
falsa e um som cultural que impedem a percepção “do escuro lá fora” 
(idem), com seus perigos e mistérios. O próprio ambiente contribui 
para a alienação do rei, filtrando “os problemas do povo”, povo cuja 
dimensão conceitual e quantitativa ele também desconhece (CUNHA 
& MICHELLI, s/d, p. 440).

16
 

 

Se o rei sequer conhecia a noite e os grilos, como poderia conhecer o 

seu povo? Esse desconhecimento é evidenciado quando, tarde da noite, o rei 

ordena ao ministro: "... chame o povo que eu quero conversar com ele", "dê 

uma cutucadinha no ombro dele" (p. 16), para acordá-lo. Ana Maria Machado, 

implicitamente, imprime críticas sociais e políticas através dessa história 

voltada, aparentemente, só ao público infantil. Um rei que desconhece o seu 

próprio povo, desconhece, consequentemente, os problemas dessas pessoas, 

                                                
16

 http://www.filologia.org.br/ileel/artigos/artigo_234.pdf 
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de modo que jamais poderá contribuir para sanar as necessidades da 

sociedade.  

Toda prática discursiva, de acordo com Maingueneau (1998), "é uma 

forma de ação social". Ana Maria Machado demonstra nesta e em muitas 

outras obras um engajamento político, ou seja, utiliza-se desse recurso para 

promover ações sociais, fazer críticas, apresentar novas ideias, novas visões 

de mundo. Segundo Foucault (2003), "O discurso - como a psicanálise nos 

mostrou - não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, 

também aquilo que é o objeto do desejo;" (FOUCAULT, p.10).  

Assim, percebemos que a autora utiliza o discurso para demonstrar o 

desejo de ter um governo melhor, que realmente conheça o seu povo, participe 

da vida e das reais necessidades dele. É válido ressaltar que a presente obra 

fora escrita em plena ditadura militar, momento de grandes repressões, 

sofrimentos e exílios, em especial àqueles que lutavam por seus direitos e 

teciam críticas ao governo. Dentre essas pessoas, estava Ana Maria Machado 

que, no final de 1969, foi presa pelo governo militar, em seguida, exilada na 

Europa, só retornando ao Brasil em 197217. 

 

b) O Hino Nacional e a música de Geraldo Vandré como vozes 

discursivas: O Príncipe Encantador, incumbido de derrotar o Dragão Negro, 

passa a ser uma ameaça para o povoado que não vê nenhum mal no tal 

monstro, pelo contrário, este só lhes traz benefícios. Assim, decidem unir-se 

para defender o dragão. E cada um, com necessidades específicas, começa a 

elencar as bondades que o dragão proporciona. Dessa forma, percebem que, 

apesar de terem necessidades diferentes, precisavam lutar por uma causa 

incomum a todos. Sabiam que se o Dragão fosse derrotado teriam que 

trabalhar dia e noite sem descansar. 
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 Informações retiradas do site: http://www.anamariamachado.com/biografia 



Figura 31 - Ilustração das páginas 26 e 27 do livro "História meio ao contrário".

Fonte: MACHADO, Ana Maria. 2005

 

De um lado temos o poder da nobreza, de outro
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ideia é boa... Mas alguém já viu o Gigante acordado? Ele passa o tempo 

deitado, esse Gigante adormecido" (p.26). 

Ana Maria Machado

discurso aparentemente infantil, "inocente", para falar aquilo que não poderia 

ser dito. Através das metáforas construídas, da polissemia e da 
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"adormecido", "deitado eternamente". 
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De um lado temos o poder da nobreza, de outro, temos o povo. O 

detentor do poder se mostra alienado, aquém da realidade social de seus 

súditos, e ainda assim, está no lugar de decidir o que é bom ou não para a 

população. Em contrapartida, temos o povo que, na luta diária, sente na própria 

é necessário para uma vida melhor e mais justa.

Os aldeões tinham consciência de que precisavam agir; entretanto

sabiam como, só sabiam trabalhar, não entendiam dessas coisas de lutas e 

aventuras. Mas a Pastora teve uma ideia: "Lá nos montes mora um Gigante. 

Ele bem que podia nos ajudar" (p.26). Porém, lembrou o Carpinteiro: "

ideia é boa... Mas alguém já viu o Gigante acordado? Ele passa o tempo 

deitado, esse Gigante adormecido" (p.26).  

Ana Maria Machado, estando em plena ditadura militar, adota um 

discurso aparentemente infantil, "inocente", para falar aquilo que não poderia 

ser dito. Através das metáforas construídas, da polissemia e da 

 fala de um mundo imaginário com características 

se disso para tecer críticas ao regime político e conclamar o 

povo à luta. Dessa maneira, podemos compreender que esse "Gigante 

Adormecido", citado pelas personagens, faz alusão ao Brasil, pois, numa clara 

relação de intertextualidade com o Hino Nacional, a autora o descreve como 

"adormecido", "deitado eternamente".  

121 
 

das páginas 26 e 27 do livro "História meio ao contrário". 

 

temos o povo. O 

detentor do poder se mostra alienado, aquém da realidade social de seus 

súditos, e ainda assim, está no lugar de decidir o que é bom ou não para a 

temos o povo que, na luta diária, sente na própria 

é necessário para uma vida melhor e mais justa. 

entretanto, não 

sabiam como, só sabiam trabalhar, não entendiam dessas coisas de lutas e 

ntes mora um Gigante. 

Ele bem que podia nos ajudar" (p.26). Porém, lembrou o Carpinteiro: "- É... A 

ideia é boa... Mas alguém já viu o Gigante acordado? Ele passa o tempo 

ra militar, adota um 

discurso aparentemente infantil, "inocente", para falar aquilo que não poderia 

ser dito. Através das metáforas construídas, da polissemia e da 

fala de um mundo imaginário com características 

se disso para tecer críticas ao regime político e conclamar o 

podemos compreender que esse "Gigante 

numa clara 

a autora o descreve como 



122 
 

Na sequência, narra-se o momento em que os trabalhadores da aldeia 

se mobilizam para ir falar com o Gigante. Tal qual menciona o Ferreiro, o 

trabalho naquele dia era outro. "Tão importante como o trabalho de todo dia. 

Não faz mal parar de trabalhar aqui uma tarde porque é para ajudar toda a vida 

da gente" (p.27). De uma maneira criativa e sutil, fica claro que, neste 

momento, Ana Maria Machado refere-se a um movimento grevista. A própria 

autora faz suas considerações: 

 

Com a repressão e o fechamento da década, ficou muito difícil falar 
do real, mas por isso mesmo, mais do que nunca isso era necessário. 
E era preciso driblar a repressão. Jogar com as ambiguidades, com a 
possibilidade de diversos níveis de leitura, com a polissemia, a 
multivocidade. Aguçar a ironia. Transpor sentidos. Fazer metáforas. 
Construir símbolos (MACHADO, 1995, p.52). 

 

Além dos já mencionados, Ana Maria Machado cita outros trechos do 

Hino Nacional, tais como: "risonhos lindos campos cheios de flores" e "bosques 

cheios de vida". As condições de produção18 desse discurso só reforçam a 

ideia metafórica do Brasil representado pelo "Gigante Adormecido", o qual os 

camponeses precisam despertar do "sono eterno".  

Durante a caminhada em direção ao Gigante Adormecido, o povo segue 

"conversando e cantando" (p. 27). Este trecho nos remete à música de Geraldo 

Vandré19 "Pra não dizer que não falei de flores". A mesma ficou marcada por 

tornar-se um hino de resistência de movimentos civis em oposição à ditadura 

militar. 

Os trechos de intertextualidade supracitados funcionam como um 

conjunto de enunciados diferentes entre si, mas que tratam de um mesmo 

                                                
18

Condições de produção: de acordo com Maingueneau (1998), trata-se de uma noção advinda da 
psicologia social e reelaborada no campo da análise do discurso, por Pêcheux, para "designar não 
somente o meio ambiente material e institucional do discurso, mas ainda as representações imaginárias 
que os interactantes fazem de sua própria identidade [lugar], assim como de referente de seus discursos” 
(MAINGUENEAU, 1998, p. 30). 
19

Geraldo Vandré é o nome artístico de Geraldo Pedrosa de Araújo Dias (João Pessoa, 12 de setembro 
de 1935) é um advogado, cantor, compositor, poeta e violonista brasileiro, conhecido por ser um dos 
nomes mais célebres da música popular brasileira. Em1968, participou do III Festival Internacional da 
Canção da TV Globo com Pra não Dizer que não Falei das Flores, também conhecida como 
"Caminhando". A composição se tornou um hino de resistência do movimento estudantil que fazia 
oposição à ditadura durante o governo militar, e foi censurada. O refrão "Vem, vamos embora / Que 
esperar não é saber / Quem sabe faz a hora, / Não espera acontecer" foi interpretado como uma 
chamada à luta armada contra os ditadores. 
Informações retiradas do site:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Geraldo_Vandr%C3%A9 - Acesso em 
31/03/2017 



objeto, o Brasil. Assim, através da interdiscursividade, a autora representa em 

sua obra um conjunto de formações discursivas que

 

passível de se caracterizar por uma certa relação entre classes 
sociais, implica na existência de posições políticas e ideológicas, que 
não são o efeito de indivíduos, mas que se organizam em formações 
que mantêm entre 
dominação (MAINGUENEAU, 1998, p. 68).

 

Dessa maneira, a música de Geraldo Vandré, somada

Ana Maria Machado, formam uma relação de aliança em que ambos assumem 

posições de resistência ao regime político ditatorial, bem como fazem um 

chamado ao povo para irem à luta.

 

Figura 32 - Ilustração das páginas 29 e 31 do livro "História meio ao contrário

Fonte: MACHADO, Ana Maria. 2005

3.3.3 ESTEREÓTIPO E IDENTIDADE FEMININA

 

Analisar-se-á, nessa categoria, a identidade feminina e os estereótipos 

criados a partir de uma determinada formação discursiva que coloca a mulher 

como subalterna. 
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Ruptura com o estereótipo das princesas encantadas 

 

Tomando como base as princesas analisadas anteriormente, a Princesa 

de "História meio ao contrário" não teve tantas ações ou mesmo participações 

durante a narrativa. A princesa Espertalhona, por exemplo, apresentou-se, 

desde o começo da história, ser diferente, demonstrou uma personalidade mais 

autêntica e excêntrica, em relação às princesas tradicionais. O enredo girou em 

torno das ações da própria personagem. Quanto à Linda Flor, pode-se 

perceber que, no início da narrativa, adota um comportamento instituído às 

moças a fim de que sejam mulheres prendadas, ocupando-se de afazeres 

domésticos. Contudo, no decorrer do enredo, a princesa mostra-se rebelde, 

desobediente aos pais, indelicada com os pretendentes e, tal qual a princesa 

Espertalhona, Linda Flor não aceita se casar com nenhum dos príncipes que 

aparecem no castelo, pois deseja ser solteira, viajar, conhecer o mundo, viver 

novas experiências. 

No que compete à Princesa da obra em análise, de início, demonstra 

uma certa cumplicidade em relação à mãe, característica evidenciada no 

momento em que ambas, juntas, saem correndo da sala de banquetes, vão até 

à varanda do castelo e descobrem a escuridão, confirmando ser verdade o que 

dissera o Rei sobre o roubo da noite. Em um primeiro momento, a personagem 

demonstra ser submissa e obediente aos pais, não tem a ousadia de contrariá-

los. Revela-se, também, encantada com a descrição feita pelo Primeiro-

ministro sobre o Dragão Negro, uma vez que, assim como o Rei, a Princesa 

também desconhecia a realidade externa ao castelo.  

Todavia, essa cumplicidade e obediência aos pais será quebrada no 

final da narrativa. O Rei, ao decidir não mais matar o Dragão, diz ao Príncipe 

que manterá a palavra dada a ele, quanto à mão da Princesa em casamento. 

Esta, por sua vez, conforme aponta a voz narradora da história, disse uma 

coisa que ninguém esperava: 

 

- Meu real pai, peço desculpas. Mas, se o casamento é meu, quem 
resolve sou eu. Só caso com quem eu quiser e quando quiser. O 
Príncipe é muito simpático, valente, tudo isso. Mas nós nunca 
conversamos direito. E eu ainda quero conhecer o mundo. Até hoje 
eu nem sabia que o sol voltava todo dia tão bonito. Tem muita coisa 
mais que eu quero saber. Isso de ficar a vida inteira fechada num 
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castelo é muito bonito, mas eu vi que aqui fora, nesses campos e 
nesses bosques, tem muita coisa mais. Não quero me casar agora 
(p.37 e 38). 

 

Ninguém esperava por estas palavras porque com elas a Princesa 

rompe com o paradigma que lhe fora imposto por natureza, isto é, toda 

princesa precisa se casar com o príncipe da história. Tais recorrências 

discursivas estão explícitas nas palavras da Rainha que explica: "todas as 

princesas casam com os príncipes que vencem os dragões e os gigantes. E os 

dois vivem felizes para sempre" (p.38). Porém, a Princesa toma consciência de 

que ela é a artesã de sua história, a ser escrita, desenhada, modelada, pintada 

por ela mesma e não pela tradição que impõe e institui o que pode e o que não 

pode ser feito.  

A Princesa se lança para um novo mundo, numa instigante viagem em 

busca do novo, sem medo; abandona as muralhas do castelo que, ao mesmo 

tempo que protege e conforta, limita, prende, aliena. Agora, novas visões de 

mundo vão (re)construir a identidade dessa personagem que não mais aguarda 

apaticamente pelo príncipe encantando, mas que busca o conhecimento, o 

saber.  

Como pôde ser observado, mesmo que em livros diferentes, escritos por 

escritoras diferentes, até mesmo de países diferentes, no caso de Babette 

Cole, notamos que as escolhas temáticas, os objetos, os conceitos trabalhados 

são bem semelhantes, ou seja, todas fazem uma releitura dos contos de fadas, 

atribuindo às princesas uma nova identidade. Essa princesa, diferente das 

princesas tradicionais, representa a nova mulher, fruto de uma nova realidade 

social. 

 

Novas identidades 

 

Ana Maria Machado, assim como Ruth Rocha e Babette Cole, é 

considerada uma escritora com ideais feministas e, em função disso, atribui à 

Princesa uma autonomia, até então negada às personagens femininas das 

narrativas tradicionais que concebiam o casamento como a solução natural 

para todos os seus problemas. A ideia de independência, de ser inteligente, 

estudar, conhecer o mundo, viver experiências diferentes das quais as 
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mulheres estavam destinadas, são práticas discursivas recorrentes nos 

discursos feministas que ganha força a partir da década de 60.  

Segundo Foucault (2003), "o discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se 

luta, o poder do qual nos queremos apoderar" (FOUCAULT, 2003, p. 10). 

Destarte, percebemos que, ao atribuir um empoderamento às personagens 

femininas em sua obra, a autora, propaga um discurso que também é o seu 

objeto de desejo. 

Em "História meio ao contrário", além da Princesa, há outra personagem 

feminina de grande destaque, a Pastora. Pode-se dizer que tal personagem 

assume um papel tão importante na narrativa que se sobrepõe à personagem 

da Princesa. Inclusive, é a própria Pastora, com seu olhar firme e decidido que 

chama à atenção da Princesa, servindo-lhe de inspiração e desejo de também 

ser assim.  

É a Pastora que, durante o "movimento político" dos aldeões para 

defender o Dragão Negro, dá ideias, anima o povo diante dos desafios. É ela 

quem permanece na floresta para assistir ao combate do Príncipe para com o 

Dragão. Esta moça que antes era uma simples pessoa do campo, após um 

grande dia de luta, transforma-se em uma mulher de olhar firme e de cabeça 

erguida, "e ela, como todo mundo, ficava mais bonita assim" (p. 34). 

É pela Pastora que o Príncipe se apaixona, justamente pelo fato de 

demonstrar uma beleza que vai além do físico, ou seja, o olhar firme, a cabeça 

erguida, sugere uma mulher forte, decidida, consciente de seus direitos.  

O Príncipe também é outra personagem que sofre consideráveis 

ressignificações em sua identidade. Para começar, Ana Maria Machado não 

cria um príncipe encantado, mas sim um Príncipe Encantador, visto que a 

palavra encantado reforça a ideia de passividade, de mesmice, ao passo que 

"encantador" nos remete aquele que encanta, que seduz. Dentre as 

características que o difere dos príncipes tradicionais, destaca-se que o mesmo 

não gosta da vida parada, sem nada de interessante para fazer, que os 

mesmos vivem. Ele gosta de se movimentar, andar a cavalo, enfrentar 

desafios, se aventurar. 

De todas as ressignificações feitas para esta personagem, a mais 

interessante é quando o mesmo, no intuito de querer ficar com a Pastora, deixa 
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o título de nobreza e assume o lugar de Vaqueiro. Isso se dá pelo fato de que a 

Pastora não gostava de ter um namorado a quem tivesse que ficar chamando 

de Vossa Alteza. Por isso, ao invés de casar com o Príncipe, a Pastora se casa 

com o Vaqueiro. Assim, o Príncipe deixa de existir, pelo menos neste conto de 

fadas. Nota-se, neste desfecho, um discurso que reafirma os ideais feministas 

da autora, uma vez que a Pastora, não pertencendo a mesma classe social do 

Príncipe, casa-se com o Vaqueiro, pois desse modo assume uma posição de 

igualdade em relação ao marido, não sendo nem mais, nem menos que ele.  

Confirma-se, desse modo, que as mudanças na pós-modernidade não 

têm um caráter muito específico e são sociedades de mudança constante, 

rápida e permanente. As velhas identidades dão lugar a novas identidades e 

fragmentam o sujeito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 SEU REI MANDOU DIZER
 

Este último livro que analisamos completa 

atingir os objetivos propostos nesta pesquisa. Não é por acaso que ele está no 

final das análises. Autora e obra, em perfeita sintonia com as discursividades, 

possibilitam interlocuções variadas que vão das formações discursivas às 

identidades femininas, conforme critérios de análise.

 

Figura 33 - Quadro com as principais informações sobre o livro.
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SEU REI MANDOU DIZER 

Este último livro que analisamos completa o corpus escolhido para 

atingir os objetivos propostos nesta pesquisa. Não é por acaso que ele está no 

final das análises. Autora e obra, em perfeita sintonia com as discursividades, 

possibilitam interlocuções variadas que vão das formações discursivas às 

identidades femininas, conforme critérios de análise. 

Quadro com as principais informações sobre o livro. 

 

Seu rei mandou dizer 
Nicolelis 

 

Uma princesa feminista e cheia de ideias! O rei tirano é destituído do 
poder por uma revolta popular liderada por sua própria filha, a princesa, que 
andava cansada de ser uma bonequinha preguiçosa e decidira procurar 

pelo reino, a princesa conhece a miséria em que vive seu 
povo e passa a conspirar contra o próprio pai. No final, a história é toda 
recontada em versos de cordel. 
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A Autora: Giselda Laporta Nicolelis nasceu em São Paulo, em 27 de outubro 
de 1938. Formou-se em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social 
Casper Líbero. Publicou sua primeira história em 1972 e o primeiro livro em 
1974, ambos pela Editora do Escritor, São Paulo. Foi então que descobriu seu 
verdadeiro caminho: a Literatura Infantil e Juvenil. Hoje sua obra abrange 100 
títulos, entre livros infantis e juvenis, ficção, poesia e ensaio, publicados por 
trinta editoras, com centenas de edições, e cerca de 4 a 5 milhões de 
exemplares vendidos. 

 

3.4.1 AS FORMAÇÕES DISCURSIVAS 

 

Entendidas como unidades não tópicas que são construídas a partir de 

unidades tópicas, as formações discursivas dão conta dos sentidos que se 

constroem no interior de fronteiras, mobilizando elementos que estão fora 

delas. 

 

Estratégias Linguísticas 

 

São recursos linguísticos utilizados pela autora cuja finalidade é 

apresentar de diferentes maneiras as formações discursivas presentes no 

texto. Por exemplo: uso de linguagem coloquial, relação entre o texto verbal e o 

visual, uso da polissemia, dentre outros. 

 

a) Uso da linguagem coloquial: uma linguagem informal, utilizada no 

cotidiano, cuja principal finalidade é dar mais fluidez na comunicação como, por 

exemplo: 

- Formas oralizadas - "pra", "ta", "tô": E pra que é que eu quero renovar 

o guarda roupa...; Será que encontro uma coisa menos complicada pra vestir?; 

Tô aqui fantasiado de carreteiro; tá me parecendo mais uma espião...; 

-Gírias: Já vi que marquei bobeira; Porque com ele era ali na chincha; 

Bebeste, aia velha; Duvido d-o-dó; Difícil, né, meu nego; Só leva, minha nega;  

Mato sem cachorro; Pra tuas negas; Meu chapa; Tchurma; 

-Diminutivos: camaradinha; pancadinhas; portinhola; patinhos; 

passarinho; velhinha; 



130 
 

- Expressões populares: Salva pelo gongo; Entrando pelo cano; Laranja 

madura em beira de estrada, zé... Tá bichada ou tem marimbondo no pé. 

 

b) Uso da polissemia: Este é um dos recursos utilizado pela autora que 

o emprega no intuito de ironizar e ao mesmo tempo criticar os comportamentos 

do rei. Tal estratégia discursiva assemelha-se um tanto com o texto de Ana 

Maria Machado, em especial, o uso da expressão "real" para designar, 

adjetivar tudo aquilo que diz respeito ao rei ou que esteja ligado a ele: A aia 

real apareceu; - Cadê a princesa real?; ... mostrar toda a pompa real dos seus 

vestidos e joias (p.12); Chefe da guarda real (p.14); Comida real, cozinheiros 

reais; palácio real (p.17); Prato real (p.30), Arqueiros reais; tapete real (p.31); 

Carrasco real (p.34). 

A polissemia do termo evoca sentidos diferentes e, em "Seu rei mandou 

dizer" a palavra real, além de ser entendida como tudo aquilo que pertence à 

realeza, realça a vaidade, a ganância, a ambição da personagem do rei. 

As expressões "grande rei" e "rei grande" utilizadas na seguinte 

passagem: "O jeito foi fazer um trono de ouro, que, na sua opinião, combinava 

perfeitamente com o grande rei que ele julgava ser ou o rei grande que ele na 

verdade era" (p.12), reforçam a ideia de sobrepeso do rei, fator que não o 

incomoda, pelo contrário, para ele, a gordura era sinônimo de vida farta, de 

dinheiro e poder.  

O vocábulo "laranja" utilizado nos trechos: "... deu uma tropicada feia em 

um rapaz que conduzia um burro carregado de laranjas. As laranjas rolaram 

todas pelo chão" (p. 8); "Quem diria! Uma estabanada que me derrubou todas 

as laranjas. E ao preço da laranja..." (p.18); "... chupando laranja de tampinha" 

(p.20), pode ser interpretado em seu sentido literal, ou seja, uma espécie de 

alimento, uma fruta. Todavia, levando em consideração as condições de 

produção desse discurso, o qual fora escrito durante o regime da ditadura 

militar, época de fortes repressões, em especial para aqueles que faziam 

críticas ao regime, a autora certamente lança mão de recursos para driblar a 

repressão e expor a sua verdade. Desse modo, cabe um outro olhar para o 

termo "laranjas"20, o qual tornou-se um jargão policial utilizado para fazer 

                                                
20 Origem do termo: Entre as hipóteses para a origem do uso de "laranja" a fim de designar a 
ocultação de um bem de origem criminosa, uma das principais e mais divulgadas remete a 



131 
 

referências àqueles que emprestam o nome para ocultar a origem ou 

destinatário de verbas ilícitas. Assim, entende-se a princesa derruba os 

laranjas, ou seja, as pessoas que estavam usando ilicitamente o dinheiro do 

povo, no caso, o rei e o chefe da guarda real (que traiu o rei para tomar o seu 

lugar). 

A expressão repetitiva "Eu sou o rei, eu sou o rei!" (p.22) assemelha-se 

a mesma estratégia discursiva que Ana Maria Machado emprega em sua obra, 

criando um efeito sonoro que remete a palavra "urrei". Percebe-se que ambas 

as autoras evidenciam o caráter autoritário dos reis, os quais, quando 

contrariados, ficam extremamente irritados, chegando ao ponto de urrar para 

serem obedecidos. Mais uma vez, nota-se a crítica implícita ao autoritarismo 

empregado pelo regime militar em que as referidas autoras e, neste caso, 

estende-se também Ruth Rocha, viveram no Brasil. A mesma crítica também 

pode ser estendida ao regime autoritário ao qual as mulheres foram 

submetidas em nossa sociedade durante séculos, onde às mesmas eram 

negados, dentre muitos, o direito de estudar, de votar, de manifestar suas 

opiniões.  

A palavra "trabalho", empregada no trecho proferido pela princesa: "Vou 

sair por aí e procurar trabalho" (p.6) pode ser interpretada no sentido de a 

princesa sair para procurar um emprego, uma profissão, como também no 

sentido de ter problemas para resolver. 

 

c) Relação entre texto verbal e texto visual: Com relação à leitura 

imagética, a autora utiliza esse recurso visual para ilustrar, reforçar o que já foi 

dito no texto verbal. Observa-se que as imagens aparecem nos trechos mais 

tensos e importantes da narrativa. Vejamos alguns exemplos: 

 

 

 
                                                                                                                                          
períodos em que, em alguns países, beber em público era proibido. Para iludir a fiscalização, 
alguns indivíduos "injetavam" bebidas alcoólicas em laranjas e bebiam em público sem serem 
descobertos. Também ficou popularizada a hipótese de que da laranja – fruta –, após o 
consumo, sobra apenas o bagaço, ou o resíduo da fruta. A associação, nesse caso, seria pelo 
fato de o verdadeiro beneficiário do dinheiro ilícito extrair tudo do "laranja". Disponível em:  
<http://circuitomt.com.br/editorias/politica/80956-qual-a-origem-do-termo-laranja-para-designar-
ocultacao-de-bens.html> Acesso em 19/05/2017. 
 



Figura 34 - Ilustração das páginas 6 e 7 do livro "Seu rei mandou dizer".

Fonte: NICOLELIS, Giselda Laporta. (1995)

 

As imagens representam, respectivamente, os vestidos que a princesa 

não quer usar; a aia que desmaiou ao ouvir a princesa dizer que iria sair para 

procurar trabalho; a princesa saind

estava vestida com uma roupa bem velha

Das ilustrações utilizadas na presente obra, segue abaixo, a única que 

nos permite uma leitura além do texto verbal:

 

Figura 35 - Ilustração da página 7 do livro "Seu rei mandou dizer".

 Fonte: NICOLELIS, Giselda Laporta. (1995)

 

Ilustração das páginas 6 e 7 do livro "Seu rei mandou dizer".

NICOLELIS, Giselda Laporta. (1995) 

imagens representam, respectivamente, os vestidos que a princesa 

não quer usar; a aia que desmaiou ao ouvir a princesa dizer que iria sair para 

procurar trabalho; a princesa saindo do castelo sem ser reconhecida

estida com uma roupa bem velha. 

Das ilustrações utilizadas na presente obra, segue abaixo, a única que 

nos permite uma leitura além do texto verbal: 

Ilustração da página 7 do livro "Seu rei mandou dizer". 

 

Fonte: NICOLELIS, Giselda Laporta. (1995) 
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Ilustração das páginas 6 e 7 do livro "Seu rei mandou dizer". 

 

imagens representam, respectivamente, os vestidos que a princesa 

não quer usar; a aia que desmaiou ao ouvir a princesa dizer que iria sair para 

o do castelo sem ser reconhecida, pois 

Das ilustrações utilizadas na presente obra, segue abaixo, a única que 
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Esta imagem representa a princesa saindo pela porta da frente do 

castelo, sem ser reconhecida, pois estava vestida com uma serviçal. Observa-

se na imagem que, na medida em que a princesa transpassa as portas do 

castelo, sua coroa fica para trás. Isso significa que uma vez rompidas as 

fronteiras que separam realeza e povo, a princesa deixará para trás também 

sua identidade de princesa e assumirá novas identidades, dentre elas a de 

presidente do país. 

 

As Dispersões 

  

Conforme Foucault (2008), os enunciados têm uma historicidade e suas 

margens são povoadas de outros enunciados constituindo rede entre eles.  

 
Essas relações não podem ser simplificadas reduzindo-se a uma 
sucessão linear de ocorrências, pois os modos de perceber a história, 
no tempo de Foucault estavam atrelados à homogeneizadas visões 
do saber para que fossem traçadas linhas contínuas em busca de um 
saber universal em várias áreas. Em contraposição a isso, Foucault 
vai afirmar que toda história é um documento do passado – com as 
marcas que ela deixa em nosso presente, por meio de relatos, livros, 
construções, costumes, etc. Para ele, os documentos não podem ser 
tratados enquanto tais por causa de sua validade histórica, mas por si 
mesmos. Se os documentos fossem pensados dessa maneira, 
estaríamos indubitavelmente nos direcionando a reconstruir a 
“verdade” da história, como se eles determinassem uma precisão 
histórica exata inquestionável, desconsiderando terrenos de rupturas 
que estão por trás da história “oficial”. (SILVEIRA, 2014, p. 4) 

 

É dessas rupturas que falaremos nas análises: 

 

a) A princesa não gosta de ser princesa: A obra "Seu rei mandou 

dizer", de Giselda Laporta Nicolelis, é pura oposição aos contos de fadas 

tradicionais, a começar pela princesa Marta que não gosta de ser princesa. 

Cansada de não ter nada de útil para fazer, a garota assusta suas aias 

(criadas) ao acordar cedo com o intuito de arrumar um trabalho. Um discurso 

diferente, que denota autonomia, coragem, segurança naquilo que deseja fazer 

revela uma princesa com personalidade forte, bem diferente das princesas 

tradicionais, as quais, geralmente, são passivas, obediente às regras e aos 

costumes de sua época. Tais costumes são evidenciados nas falas das aias 
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que cuidam de Marta, as criadas ficam surpresas com o fato da princesa não 

gostar da vida que tem.  

 
Pulou da cama, decidida. É hoje! As aias vieram correndo, aflitas: 
- Ainda é muito cedo pra se levantar! 
Empinou o nariz: 
- De hoje em diante, levanto a hora que eu quiser. 
- Mas as princesas não levantam cedo... 
- E o que é que as princesas fazem? - perguntou, num muxoxo. 
As aias se entreolharam sem resposta. Marta respondeu por elas: 
- Nada, nadinha de nadona. 
A aia mais velha, aquela que a vira nascer, disse sorrindo, porque ali 
as aias sempre sorriam: 
- E tem vida melhor, minha princesa? 
Marta já remexia o enorme guarda-roupa à procura de alguma coisa. 
As aias, a sua volta, faziam o maior estardalhaço: 
- Deixe disso, princesa, a gente já sabe a roupa que você vai vestir: a 
de segunda-feira. 
- Roupa de segunda-feira - sorriu, desdenhosa. - Que beleza de falta 
de imaginação. Depois tem a roupa de terça, a de quarta...  
- Tudo certinho - continuou a aia mais nova, aquela que tinha quase a 
sua idade - e o rei mandou dizer que aumentou os impostos e a 
princesa pode renovar todo o guarda roupa e ainda comprar algumas 
joias... 
- E pra que é que eu quero renovar o guarda-roupa e... deixa pra lá - 
disse Marta. - Será que encontro alguma coisa menos complicada 
para vestir? 
- A princesa vai a algum lugar especial? - quis saber Dionísia, a aia 
mais velha. 
- Ah, vou sim. Vou sair por aí e procurar trabalho. 
Dionísia teve um chilique e caiu dura no chão. (p.4,5 e 6) 

 
Esse discurso de insatisfação para com a vida que levam as princesas é 

recorrente em todas as obras analisadas. Logo, pode-se dizer que pertencem a 

uma mesma formação discursiva. O mesmo objeto que é o discurso adotado 

pelas princesas pós-modernas, apesar de abordado por autoras diferentes, 

publicados em datas diferentes, mantém-se o mesmo nas quatro obras, sendo 

opostos aos discursos das princesas tradicionais. 

 

b) Não há dragão, princesa em perigo e príncipe encantado: Em 

nenhum momento da narrativa, a autora menciona a presença ameaçadora de 

um dragão, de um gigante, de um ogro ou qualquer coisa parecida, 

personagem típico dos contos de fadas, uma vez que o mesmo é quem justifica 

a necessidade de um príncipe encantado, valente, forte e corajoso que venha 

salvar a todos, em especial, a princesa, para depois casar-se com ela.  

Esses personagens, mesmo que ressignificados, estão presentes nas 

demais obras analisadas, em "A Princesa Espertalhona", por exemplo, os 
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dragões participam da história, porém não configuram ameaça, pois são os 

animais de estimação da moça (marca de sua personalidade excêntrica). Os 

príncipes também se fazem presentes, entretanto, a princesa não se casa com 

nenhum deles. Em "Procurando Firme" também temos a participação de um 

dragão, o qual parecia muito perigoso, pois era ele quem cuidava do castelo e 

mantinha as pessoas presas nele. Muitos príncipes participam da história, 

contudo nenhum deles consegue se casar com Linda Flor, também não matam 

o dragão que permanece vivo até o fim da narrativa. Em "História meio ao 

contrário", o dragão também permanece vivo porque não representa nenhum 

perigo para as personagens, exceto para o Rei (devido à sua ignorância, falta 

de conhecimento), e o príncipe, ao invés de se apaixonar pela princesa, 

apaixona-se pela Pastora.  

Já em "Seu rei mandou dizer", pode-se dizer que o dragão é substituído 

pelo rei, o único que configura ameaça para o povo, pois explora seus súditos 

com altíssimos impostos só para aumentar cada vez mais sua fortuna. E o 

príncipe é substituído pela princesa Marta, que derrota o "dragão", ou seja, 

depõe o próprio pai para defender o povo. 

 

As Recorrências  

 

Há poucas recorrências às características encontradas nos contos de 

fadas tradicionais, como já mencionado, este conto pode ser considerado pura 

oposição àqueles. Dos poucos elementos considerados em comum que estão 

presentes na obra em análise, citamos: a presença de um castelo com ponte 

levadiça, armas de guerra (catapultas de pedras, flechas, azeite quente), rei, 

princesa, serviçais (as aias, cozinheiros, soldados). No entanto, todos eles, a 

princesa, o rei e os demais elementos que caracterizam o castelo, são 

ressignificados. Por exemplo, o único momento em que se fala de ponte 

levadiça, azeite quente, flechas, catapultas, acontece quando o rei exige que 

tais recursos sejam utilizados para derrotar o povo que se aproxima do castelo 

para destituí-lo, todavia, nenhum deles funcionam. Ver diálogo: 

 

- Pare a musse, Majestade, que o povo vem aí! 
- Ué, vem aí pra quê? - perguntou o rei, dando outra colherada na 
musse. 
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- Vem aí pra depor o rei! - disse o chefe da guarda. 
 - E o que você está esperando, seu imbecil? - gritou o rei. - Bote toda 
a guarda nos muros do castelo, suba a ponte levadiça, toque azeite 
fervendo neles... 
 - Não são meia dúzia de revoltosos, Majestade, é o povo todo. Povo 
que não acaba mais! O azeite não dá pra esse povo todo. Quando 
muito, frita uns cem, cento e cinquenta no máximo. E a ponte levadiça 
encrencou. Só desce, não sobe... 
- E os arqueiros reais? 
- As flechas estão em fim de estoque. [...] 
- E as espadas, os sabres, as catapultas de pedra? 
- As catapultas estão precisando de óleo, não funcionam; as pedras 
estão em falta; os sabres e as espadas estão sendo polidos [...] (p. 
30-31). 

 

Na verdade, não funcionam porque tanto o chefe quanto os soldados 

não desejam lutar contra o povo, uma vez que há muitos amigos, parentes e, 

como revela o próprio personagem: "Se a gente não pode combater, melhor 

aderir, não é?" (p.31). Quanto à princesa e ao rei, discorreremos sobre os 

mesmos nos próximos itens. 

 

3.4.2 MEMÓRIA DISCURSIVA E INTERDISCURSIVIDADE 

 

A interdiscursividade é mais ampla que a intertextualidade, pois, quando 

um discurso cita o outro, não há apenas uma referência ao texto ou partes do 

texto, mas também à situação de produção dele (quem faz, para que, em que 

momento histórico, com qual finalidade, etc.), à ideologia subjacente e aos 

significados que esse discurso foi assumindo historicamente. 

 

Retomada de discursos já ditos. 

 

Giselda Laporta Nicolelis utiliza o recurso da memória discursiva, visto 

que todo discurso é a materialização do interdiscurso, ou seja, o resultado de 

várias vozes discursivas. Conforme aponta Maingueneau (1998) "O 

interdiscurso está para o discurso assim como o intertexto está para o texto" 

(p.86).  

 

a) De Alice e Branca de Neve a Júlio César e D. Pedro I: Ao utilizar a 

expressão "cortem-lhe a cabeça", proferidas nos trechos a seguir, a autora nos 
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remete ao conto "Alice no país das Maravilhas", em que a Rainha de Copas, 

muito autoritária, adorava ordenar tal enunciado.  

 

O sangue subiu às faces de Marta, que, por um segundo, voltou a ser 
princesa, com vontade de gritar: 
- Cortem-lhe a cabeça!" (p.8) 
-Cortem-lhe a cabeça. Gritou o rei, e a pobre aia foi sendo arrastada 
incontinenti para o calabouço. (p.14) 

 

Já em um outro momento da narrativa, a autora nos faz lembrar da 

rainha Malvina, do conto "Branca de Neve" dos irmãos Grimm, que adorava se 

olhar no espelho e consultá-lo acerca de sua beleza, ao descrever o rei da 

seguinte maneira: "[...] olhando-se num espelho de mão e achando-se o rei 

mais bonito do mundo, o mais bem-vestido, o mais gordo, o mais inteligente e o 

mais bem-humorado: um presente dos deuses!!!" (p.16). 

Giselda L. Nicolelis faz uso da interdiscursividade não apenas quando 

retoma os contos já existentes, mas também quando apropria-se de ditados 

populares, gírias de época, letras de músicas. 

A autora retoma dois enunciados que ficaram marcados na História, 

quais sejam: "Vini, vidi, vici..."(p.27) proferido pela princesa no momento em 

que toma frente do grupo para liderá-lo a fim de destituir o rei. Este enunciado 

foi pronunciado por um imperador romano chamado Julho César, em 47 a.C, 

para proclamar sua vitória sobre Fárnaces II. Na obra em questão, o referido 

enunciado é ressignificado, ganha um novo sentido. Torna-se o lema do grupo: 

"Fica sendo o nosso lema: Viremos, Veremos e Venceremos... - disse Paulo" 

(p.27). 

Posteriormente, a princesa que negava se candidatar ao cargo de 

governante do país, acaba aceitando por conta da grande insistência do povo, 

por isso diz: "Se é para o bem do povo, eu topo" (p.37). Este enunciado nos 

remete ao mesmo dito por Dom Pedro I, príncipe regente, em 9 de janeiro de 

1822: "Se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que 

fico". Assim, o dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido na História do Brasil 

como o Dia do Fico.  

 

Ressignificação sobre o que já foi dito: 
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A ressignificação é vista como um trabalho intelectual, a compreensão 

dos discursos explícitos e implícitos torna-se uma necessidade real na 

atribuição de sentidos. É esse gesto que realiza a relação do sujeito com a 

língua, com a história e, consequentemente, com os sentidos, conforme pode 

ser observado a seguir. 

 

a) O lugar de rei é ressignificado: O conto "Seu rei mandou dizer" 

ressignifica o lugar de rei - uma autoridade que “desconhece” o povo, mas tem 

contato com ele, conversa, marca audiência todos os dias para ouvir os 

problemas, porém, conforme aponta a voz narradora da história, nada faz para 

resolvê-los. O rei desta história é, na verdade, um tirano, pois engana e explora 

seus súditos sem dó, nem piedade. Algumas falas e comportamentos do rei 

podem ser conferidos nos trechos abaixo: 

 

O rei estava especialmente contente aquela manhã. Tinha 
aumentado mais uma vez os impostos do reino. E, como sempre, 
seus súditos pagariam sem o menor protesto. Fora assim desde que 
seu avô era rei, seu pai era rei, e agora ele era o rei. Eles mandavam 
dizer e o povo obedecia. [...] (p.11) 
[...] o povo é muito bobo. Acredita sempre no que o rei promete. 
Prova é que a fila para as audiências está virando a esquina... [...] 
(p.16) 
[...] A audiência durou três horas. O rei ouviu, um por um, os inscritos 
para o dia. Delicado e gentil, uma finura de homem, como disse uma 
velhinha que acordara às quatro da manhã só pra ser a primeira da 
fila e pedir uma vaga pra neta dela numa das escolas do reino, que 
não eram tantas assim. O disse que sim. O rei sempre dizia que sim. 
O rei não sabia dizer não. O rei era bom. (p.17) 

 

Ao citar a velhinha que acorda de madrugada para ser a primeira da fila, 

a autora, implicitamente, faz críticas ao próprio sistema de governo, uma vez 

que tal comportamento é corriqueiro, comum na vida daqueles que dependem 

dos serviços públicos. Madrugar ou mesmo montar barracas, armar redes para 

pernoitar no intuito de conseguir uma vaga escolar para seus filhos, ou 

conseguir um atendimento médico em postos de saúde e hospitais, tornou-se 

lugar comum em nosso país. O que não se justifica com os altos impostos 

pagos ao governo a fim de que todas essas necessidades básicas do ser 

humano sejam atendidas.  

O lugar de rei é sinônimo de sabedoria, de justiça, de servir ao povo. No 

entanto, este lugar é desconstruído pela autora. São muitos os motivos que a 
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leva a ressignificar tal posto. Giselda L. Nicolelis imprime um teor mais político 

em sua obra e, assim, pode-se notar uma boa dose de insatisfação para com o 

sistema de governo. Por isso, faz críticas, fala de um rei que não tem 

sabedoria, que não é justo e, ao mesmo tempo constrói um novo sistema, com 

um rei deposto e fazendo eleições diretas. 

 

b) A esperteza, inteligência e astúcia masculinas são 

desconstruídas: Dentre as obras analisadas, pode-se dizer que esta é uma 

das que mais acentua o discurso feminista, visto que a autora desconstrói a 

imagem masculina como sinônimo de liderança, inteligência e esperteza. A 

começar pelo próprio rei que se julgava muito esperto, inteligente, bem 

humorado e como ele mesmo diz: "Obrigado, eu sou perfeito" (p.16). Contudo, 

o mesmo é enganado e traído pelo seu braço direito, o chefe da guarda real, 

Aquiles, que fingindo apoiar o rei, toma-lhe o lugar.  

Paulo, líder do grupo que pretende destituir o rei, é descrito como um 

garoto de olhar decidido e firme, o qual demonstra coragem, fibra e vontade de 

lutar. Todavia, não foi esperto o suficiente para perceber que Aquiles era o 

maior fingidor do pedaço. Sendo ele chefe da guarda real, Paulo o tinha como 

a maior carta da manga, ou seja, na hora de depor rei, Aquiles os ajudaria. 

Porém, o tal chefe estava enganando Paulo e seu grupo, simulando apoiá-los. 

Ver diálogo: 

[...] chegou Aquiles com o recado de que o rei esperava por eles, de 
alma aberta e magnânima, para uma conferência de paz. A princesa 
não acreditou; chamou Paulo a um canto: 
- Tem fuminho ardido nisso! Você tá sabendo que esse cara é o chefe 
da guarda real? 
Paulo até riu do jeito dela: 
- Claro, minha querida! Aí que está nosso maior trunfo. Ele está do 
nosso lado. Quando o rei mandar prender a gente, ele se manca, 
então a gente depõe o rei... (p.18) 
- Olhe, rapaz, você tá entrando pelo cano! Por que o chefe da guarda 
ia perder toda a mordomia só pra ajudar a gente? 
- Por ideal, ora! 
- Ideal, é? - Marta olhou de escanteio o chefe da guarda, um 
homenzarrão de cara amarrada e amplos bigodes, parecendo uma 
águia empalhada. 
- Tô achando isso bom demais. Laranja madura em beira de estrada, 
Zé. 
- Que é que tem? 
- Tá bicha ou tem marimbondo no pé, já dizia o poeta. 
- Bobagem sua, eta princesa desconfiada... 
[...] Você é muito inocente. Foi dando o mapa da mina quando eu 
derrubei as laranjas. Qual é? Parece que saiu da mamadeira. Não é 
assim que se lidera, meu chapa! (p.19) 
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- Que faremos? - Perguntou Paulo, olhando as paredes úmidas do 
calabouço. - Cai direitinho na esparrela. (p. 23) 

 

Conforme pode ser observado, a única que consegue notar toda a 

tramoia é a princesa Marta, ou seja, a astúcia que os personagens homens da 

narrativa julgam ter, é conferido à princesa. Assim, ela passa a liderar o povo 

para destituir o outro rei tirano que está no poder. 

O destino final dado aos dois tiranos é pura ironia, pois quando o povo 

destitui Aquiles, pensaram em levá-lo para o calabouço e decapitá-lo junto com 

o antigo rei. Contudo, Marta, esperta como sempre, teve uma sugestão bem 

melhor: "Morrer é muito fácil. Botem eles desempregados por aí pra arranjarem 

emprego com toda essa inflação..." (p.34). Assim, os tiranos foram postos para 

fora do palácio. Aquiles saiu jurando vingança e junto com o rei e o chefe da 

guarda, "foram os três plantar batatas" (p.34). O rei acabou emagrecendo 

porque ganhava pouco e tinha que preparar a própria comida. "Dizem que ele 

sonha casar com a dona da plantação de batatas, que por sua vez sempre 

sonhou casar com um rei. Talvez unam o útil ao agradável" (p.35). 

 

 

3.4.3 ESTEREÓTIPO E IDENTIDADE FEMININA 

 

As relações de gênero são fortemente marcadas por estereótipos, os 

quais, pela “força da ambivalência”, segundo Bhabha (2013), têm sido 

reiterados ao longo dos mais diversos contextos. As propriedades que 

caracterizam o estereótipo, segundo este autor, são a sua capacidade de 

repetibilidade em conjunturas históricas e discursivas, estratégias de 

individuação e marginalização e os efeitos de verdade.  

 

Ruptura com o estereótipo de gênero 

 

Se aos personagens masculinos foram conferidos lugares secundários 

na narrativa, às personagens femininas, em contrapartida, lugares de liderança, 

de superioridade, bem como características de esperteza, inteligência e 

coragem. Alguns estereótipos, tanto femininos quanto masculinos, são 

desconstruídos através da forma como as personagens são dispostas na obra, 
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pois, ao passo em que as mulheres são empoderadas no decorrer da narrativa, 

os homens perdem espaço, deixam de ser tão espertos, inteligentes e bons 

governantes como pressupõem ser. A visão rotulada acerca das 

princesas/mulheres são, em alguns momentos da narrativa, expostos pelas 

personagens, em especial, pelos homens. As falas do rei, por exemplo, são 

carregadas de estereótipos femininos: 

 
E onde é que andava aquela princesa tão demorada que não vinha 
ficar ao lado do trono? Tanto tempo só pra se vestir, pô! Êta 
princesa complicada! (p.12).  
[...] - Saiu, a danada? Foi olhar vitrinas? Visitar amigas? (p.14).  
[...] Achas que eu ia mandar aquela songamonga da minha filha, que 
só pensa em vestidos e joias, para estragar o plano? (p.15, grifos 
nossos). 

 

O discurso proferido pelo rei para caracterizar a princesa como 

demorada e complicada para se vestir, que não pensa em outra coisa a não ser 

comprar roupas e joias, que visita amigas (certamente para fazer fofocas ou 

falar de moda), são discursos recorrentes de uma sociedade marcada pelo 

machismo e autoritarismo masculinos, em que não só as princesas eram vistas 

dessa maneira, mas a mulher como um todo. Como já problematizado em 

seções anteriores, durante muito tempo a mulher foi vista como um ser abaixo 

do homem, que não tinha muitos direitos, exceto o de servir um mundo para e 

pelos homens.  

Outras passagens da narrativa também expõem falas carregadas de 

preconceitos e estereótipos femininos, tais como as falas de Paulo e Aquiles ao 

fazerem referências à princesa:  

 

[...] dizem por aí que cada vez que o rei aumenta os impostos é 
porque a filha quer vestidos novos ou colares de diamante. E a 
estúpida só que engorda dentro dos seus brocados... (p.10). 
[...] E pode ser diferente? Sabe que às vezes sinto pena dela? 
Fechada naquela palácio, sem fazer nada, só ostentando vestidos 
e joias. Uma boneca ao lado do trono, tão inútil... (p.11). 
Princesa ou não, ambas são mulheres. Garanto que você gostaria 
de ter aquele lindo vestido de pedrarias, não gostaria, garota? (p.11, 
grifos nossos). 

 

Os estereótipos marcados pelas falas acima serão desconstruídos 

através das atitudes das personagens femininas, em especial, Marta, pois a 

mesma vem mostrar que, mesmo fechada a vida toda em um castelo, é mais 
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esperta que muita gente. Bastaram algumas horas de conversa para tomar 

consciência dos graves problemas que o povo enfrentava diariamente por 

causa de seu pai, um rei que só pensava em ficar cada vez mais rico à custa 

da população.  

A princesa Marta, que em um primeiro momento é vista como uma 

boneca que serve de enfeite para o trono do rei, é descrita, posteriormente, 

pelos próprios personagens masculinos da narrativa como uma mulher esperta, 

corajosa, uma líder nata. Ver trechos: 

 

[...] Fiz de conta que não a reconheci, no que ela retribuiu. Sua filha é 
muito inteligente, admito (p.15). 
Garota, você é uma líder nata. Se quiser lidera esse movimento 
fácil, fácil. Quem diria! Uma estabanada que me derrubou todas as 
laranjas. E ao preço da laranja.... (p.18) 
Só leva, minha nega, tem tudo pra sair por aí conscientizando o 
povo de que o rei é o maior sacana deste reino [...] (p.18). 

 

           Nova identidade feminina 

 

Giselda L. Nicolelis constrói uma princesa que troca seus lindos vestidos 

e joias por um par de roupas e sandálias velhas, que decide sair do castelo 

para procurar um trabalho, pois não aguenta mais passar o tempo todo sem 

nada de útil para fazer. Se era trabalho que a garota pretendia arrumar, não 

demorou muito para encontrá-lo, não apenas um, mas uma série deles. O 

primeiro trabalho que teve foi o de encontrar um emprego, uma vez que não 

possuía "carta de recomendação, nem carteira de trabalho, nem experiência 

[...]” (p.8).  

Mesmo tendo passado a vida trancada no castelo, sem fazer ou mesmo 

pensar em coisas úteis, a princesa é muito esperta. Algumas horas de 

conversa com Paulo foram suficientes para tomar consciência dos grandes 

problemas vividos pelo povo de seu reino: enquanto o rei, seu pai, só fazia 

aumentar sua fortuna com os impostos pagos pela população, estes viviam em 

situações de extrema pobreza e miséria. A princesa Marta luta para tirar o 

próprio pai do poder e, por isso, acaba sendo levada para o calabouço, junto de 

seus companheiros. O rei que se julgava muito esperto é traído por Aquiles o 

qual toma seu trono e o manda para o calabouço também. 



Depois de sair do calabouço, Marta toma frente do movimento, sobe em 

um palanque e discursa conclamando o povo à luta

figura a seguir: 

 

Figura 36- Ilustração das páginas 28 e 29 do livro "Seu rei mandou dizer".

Fonte: NICOLELIS, Giselda Laporta. (1995)

  

A autora demonstra,

feminismo e no empoderamento da mulher

povo - As mulheres estão com tudo neste país

verdade e de poder que a 

das princesas tradicionais, ela não atribui poder somente à personagem 

principal da obra, pois outras mulheres

obra. Dionísia, por exemplo, disposta em um primeiro momento como uma 

serviçal submissa, sempre obediente e fiel ao rei, assume um papel importante 

no enredo, pois é ela que, em um ato de esperteza, consegue a chave do 

calabouço para libertar a princesa e seus amigos. 

Tereza é outra personagem feminina muito importante na história visto 

que é ela quem demonstra sabedoria e conhecimento sobre as regras 

adotadas em uma eleição direta. A personagem aponta que

uma eleição direta, é preciso ter, pelo menos, dois candidatos e que ambos 

Depois de sair do calabouço, Marta toma frente do movimento, sobe em 

um palanque e discursa conclamando o povo à luta, conforme demon

páginas 28 e 29 do livro "Seu rei mandou dizer".

Fonte: NICOLELIS, Giselda Laporta. (1995) 

, através de sua narrativa, um discurso pautado no 

feminismo e no empoderamento da mulher. O trecho: "- Isso aí - concordou o 

mulheres estão com tudo neste país" (p.35), explicita as vontades de 

 interpela. Além de criar uma princesa bem diferente 

das princesas tradicionais, ela não atribui poder somente à personagem 

principal da obra, pois outras mulheres também ganham voz no decorrer da 

obra. Dionísia, por exemplo, disposta em um primeiro momento como uma 

serviçal submissa, sempre obediente e fiel ao rei, assume um papel importante 

no enredo, pois é ela que, em um ato de esperteza, consegue a chave do 

abouço para libertar a princesa e seus amigos.  

Tereza é outra personagem feminina muito importante na história visto 

que é ela quem demonstra sabedoria e conhecimento sobre as regras 

adotadas em uma eleição direta. A personagem aponta que, para aconte

é preciso ter, pelo menos, dois candidatos e que ambos 
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Depois de sair do calabouço, Marta toma frente do movimento, sobe em 

nstrado na 

páginas 28 e 29 do livro "Seu rei mandou dizer". 

 

um discurso pautado no 

concordou o 

" (p.35), explicita as vontades de 

lém de criar uma princesa bem diferente 

das princesas tradicionais, ela não atribui poder somente à personagem 

também ganham voz no decorrer da 

obra. Dionísia, por exemplo, disposta em um primeiro momento como uma 

serviçal submissa, sempre obediente e fiel ao rei, assume um papel importante 

no enredo, pois é ela que, em um ato de esperteza, consegue a chave do 

Tereza é outra personagem feminina muito importante na história visto 

que é ela quem demonstra sabedoria e conhecimento sobre as regras 

para acontecer 

é preciso ter, pelo menos, dois candidatos e que ambos 
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prometam: "1ª que todo o tesouro real seja empregado em benfeitorias para o 

povo; 2ª que o povo seja livre para falar e contestar; 3ª que haja um prazo para 

esse governante ficar no trono, quer dizer, no poder, depois do que serão feitas 

novas eleições" (p.36). 

Percebem-se as ideologias políticas que interpelam a autora, as quais se 

pautam no desejo de liberdade para falar e criticar ao sistema de governo 

quando o mesmo não atende os ideais e necessidades do povo. Levando em 

consideração as condições de produção desse discurso, o qual está vinculado 

aos sistemas repressivos vividos pela autora durante o regime militar, seus 

desejos de liberdade de expressão, bem como o de existir um prazo para o 

governante permanecer no poder, são compreensíveis, haja vista que os 

militares permaneceram no comando por aproximadamente vinte e um anos. 

Tal como narrado no conto, a ex-princesa Marta (depois de proclamada 

a república o reino torna-se um país e a princesa perde seu título de nobreza) e 

Paulo se candidatam ao cargo de presidente. Marta ganha as eleições com 

grande margem de votos. Mais uma vez, percebe-se o empoderamento 

feminino muito bem marcado pela autora, visto que Marta, não somente ganha 

as eleições, mas ganha com grande margem de votos, evidenciando a 

preferência feminina sobre a masculina.  

À personagem Marta foram conferidos os títulos de uma governante 

honesta e firme, segura e justa. Ela também vendeu todo o tesouro real para 

construir casas, oficinas, escolas, hospitais, bibliotecas e locais de lazer. 

Congelou os impostos, aboliu a pena de morte e dividiu as terras com povo, 

dando um pouco para cada um. Nota-se uma completa diferença entre o modo 

de governar de Marta e seu pai, já que o mesmo fazia tudo ao contrário do que 

esta faz. Desse modo, a autora reafirma seus ideais feministas, dispondo de 

uma personagem feminina, ou seja, uma mulher que tem total capacidade (até 

melhor que a de muitos homens) de gerir um país, algo pouco cogitado até a 

época em que a obra é escrita, ou mesmo impossível em séculos passados.  

Tal qual expresso anteriormente, pode-se considerar que a obra "Seu rei 

mandou dizer" é pura oposição aos contos de fadas tradicionais. Dentre as 

muitas características que confirmam esta oposição, citamos o pedido de 

casamento feito por Paulo à Marta. Apesar de ressignificada, a obra ainda se 

trata de um conto de fadas, por isso, o pedido de casamento não poderia faltar. 
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Entretanto, não é um príncipe quem pede a mão da princesa, até porque Marta 

já não é mais uma princesa e sim uma mulher comum que, por sinal, dispensa 

o pedido de casamento, visto que suas prioridades são outras no momento: 

"Deixa pra depois, meu nego, agora a gente tem que pôr ordem neste país. A 

prioridade máxima é a democracia" (p.38).  

Observamos que o casamento como fim único e exclusivo para se 

alcançar a felicidade é desconstruído em todas as narrativas analisadas. 

Princesas que desejam conhecer o mundo, viver a seu próprio estilo, estudar, 

se ocupar com atividades que outrora eram destinadas somente aos homens, 

que enfrentam o poder masculino, que rompem com a imagem de submissão, 

incapacidade, de passividade são temas que se repetem nas obras em 

questão.  

As mulheres que em outros tempos foram silenciadas, excluídas da 

História, conforme nos apontou a historiadora Michelle Perrot (2007), ganham 

vozes, lutam por direitos, até mesmo através de personagens literárias, como 

essas aqui analisadas. 

 

 

3.5 E AS PRINCESAS TORNARAM-SE MULHERES ... 

 

Traçaremos, para finalizar as análises, um quadro representativo das 

quatro ex-princesas que se tornaram mulheres empoderadas. 

 

Figura 37 – Quadro com as características das ex-princesas: 

ESPERTALHONA Faz de tudo para não se casar - recusa os pretendentes; Rompe 
com os estereótipos de beleza feminina; É excêntrica, autêntica, 
independente, feliz, livre ...e viveu feliz para sempre. 

LINDA FLOR Faz de tudo para não se casar - recusa os pretendentes; Rompe 
com os estereótipos de beleza feminina; É aventureira, corajosa 
e rebelde; Possui vontade de liberdade, de poder e busca novas 
experiências sozinha.Vestida com sua calça comprida, com uma 
pequena mochila nas costas, sai pelo mundo, procurando não se 
sabe o quê, mas procurando firme! 

PRINCESA Não deseja se casar; não aguarda apaticamente pelo príncipe 
encantando; não quer repetir a história vivida por outras 
princesas e não se casa com o príncipe da história. Busca o 
conhecimento e o saber; sonha escrever sua própria história. Sai 
pelo mundo em busca de novos lugares, coisas diferentes.  
Se o casamento é meu, quem resolve sou eu. Só caso com 
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quem eu quiser e quando quiser... E eu ainda quero conhecer o 
mundo. 

MARTA Não gosta de ser princesa; É esperta, corajosa, líder nata, quer 
trabalhar; Luta para tirar o pai do poder, defende o povo; Sobe 
em palanque, discursa conclamando o povo à luta; Candidata-se 
ao cargo de presidente; ganha as eleições. Torna-se ex-princesa 
e dispensa o pedido de casamento, as prioridades são outras: 
Deixa pra depois, meu nego, agora a gente tem que pôr ordem 
neste país. A prioridade máxima é a democracia. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017) 

 

Assim são elas: nem bonitas, nem feias. O casamento não é prioridade; 

importa a liberdade, a igualdade e o conhecimento. Por isso, rompem barreiras 

e tornam-se excêntricas, aventureiras e rebeldes. Podem tudo: sonhar, 

trabalhar, lutar, amar, liderar. Enfim, podem transformar-se em ex-princesas, 

“empoderadas”. 

As palavras “empoderamento” ou “empoderar” são neologismos nem 

sempre bem vistos por certos segmentos sociais, principalmente por considerá-

la um modismo. No nosso caso, optamos pela utilização do termo em relação à 

mudança no papel social da mulher, sabendo, entretanto, que ela se estende a 

qualquer sujeito ou grupos de sujeitos que decidiram conceder poder a si 

próprio ou a outros. É, portanto, um conceito fundamental para explicar as 

principais faces de movimentos sociais que defendem mais participação social 

e oportunidades para minorias. 

 

“Empoderamento” é um desses casos. Em 1977, o psicólogo norte-
americano Julian Rappaport cunhou o termo “empowerment” a partir 
da palavra “power” (“poder”) para defender que era preciso dar 
ferramentas a certos grupos oprimidos para que eles tivessem 
condições e autonomia de se desenvolver. 
O educador brasileiro Paulo Freire criou sua versão do termo para 
debater a proposta de Rappaport: para ele, eram os próprios grupos 
desfavorecidos que deveriam empoderar-se a si próprios, uma noção 
que se tornou popular entre educadores e sociólogos. 
A palavra foi adotada por movimentos sociais e hoje é largamente 
utilizada, inclusive por entidades como a Organização das Nações 
Unidas. (FREITAS, 2016, s/p)) 

 

Igualdade de oportunidade, inclusão e não discriminação são princípios 

gerais que conduzem para um tratamento igualitário de homens e mulheres 

respeitando os direitos humanos. 
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A exemplo do artista David Trumble21 que resolveu ‘revelar’ ao mundo 

10 mulheres que foram (ou ainda são) muito importantes na sociedade, 

moldando-as no ‘padrão princesa’, fora do estereótipo de “padrão” das 

princesas dos contos de fada, encerramos esta seção apontando algumas 

mulheres que merecem destaque por atos praticados em nome da defesa por 

direitos iguais. 

Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a exercer o direito de 

voto no país, em 1927, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte.22 

Laudelina de Campos Melo foi fundadora do primeiro sindicato de 

trabalhadoras domésticas do Brasil. Nascida em Poços de Caldas, Minas 

Gerais, em 1936, fundou a primeira Associação de Trabalhadores Domésticos 

do país. Eliane Potiguara é professora e escritora indígena brasileira, de 

origem potiguara. Trabalha com diversos projetos que envolvem propriedade 

intelectual indígena. Foi uma das 52 brasileiras indicadas para o projeto 

internacional “Mil Mulheres para o Prêmio Nobel da Paz”.23 Maria da Penha foi 

vítima de violência doméstica e tomou seu caso como inspiração e, em 2006, 

viu seu nome dar título à lei que condena severamente agressores. Malala 

Yousafzai, aos 16 anos, sofreu uma tentativa de assassinato por talibãs 

armados quando retornava para casa em um ônibus escolar por ser uma 

ativista em prol dos direitos da educação e das mulheres. Ela ganhou o Prêmio 

Sakharov e o dedicou aos heróis sem nome do Paquistão, com o seguinte dizer 

ao receber o prêmio: “Algumas crianças não querem X-Box, iPhone e nem 

chocolate, querem um livro e uma caneta para irem ao colégio”24. 

 

 

 

 

 

 

                                                
21

Disponível em: http://www.revistapazes.com/mulheres-direitor-princesas/ Acesso em: 
11/06/2017. 
22

http://www.ebc.com.br/cidadania/2016/03/feminismo-conheca-mulheres-precursoras-da-luta-
pelos-direitos-da-mulher-no-brasil 
23

http://www.geledes.org.br/cinco-escritoras-indigenas-contemporaneas-que-precisam-ser-
divulgadas/#gs.6aCtWhk 
24

 Idem. 
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DE COMO SER FEMININA NA PÓS-MODERNIDADE: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
 

Com a presente pesquisa tivemos o propósito de analisar como vem 

sendo representada a figura feminina nos contos literários infantojuvenis pós-

modernos. Tivemos como objetivo geral identificar como são construídas as 

personagens femininas nos contos infantojuvenis, sobretudo, os pós-modernos, 

traçando um paralelo comparativo com os contos tradicionais, no intuito de 

compreender os discursos pertencentes a cada momento histórico, bem como 

a identidade construída em cada um desses períodos. 

A partir do objetivo central, empreendemos três específicos: analisamos 

a construção do estereótipo feminino; identificamos as regularidades e 

dispersões discursivas presentes nas obras; relacionamos a ocorrência de 

discursos a partir de uma contingência histórica específica, por meio da 

retomada de discursos já-ditos. 

A fim de atingir o primeiro objetivo específico estabelecido, iniciamos um 

levantamento de obras literárias infantojuvenis que trouxessem em seu enredo 

a figura feminina. Selecionamos desde os clássicos da literatura infantil às 

obras mais recentes, consideradas pós-modernas. A ideia foi reler as histórias 

desses livros para uma melhor análise e comparação da representação 

feminina em cada momento histórico. Depois disso, traçamos um paralelo 

comparativo em relação às obras tradicionais e as pós-modernas e 

percebemos uma mudança considerável nos modos de conceber a mulher.  

O nosso objeto principal de estudo foi a princesa dos contos de fadas, 

ou melhor, o discurso que as representam. Ao buscar nos contos tradicionais a 

representação feminina, encontramos, de um modo geral, princesas com 

padrões de beleza bem rotulados (altas, magras, loiras, olhos azuis, usam 

lindos vestidos e joias), são, também, sempre gentis, delicadas, românticas, 

altamente dependente da figura masculina, veem no casamento a única 

alternativa para encontrarem a felicidade eterna. 

Conforme Bhabha (2013) nos apontou, estereótipos são estratégias 

discursivas, efeitos de verdade que individualizam e marginalizam. A 

historiadora Michelle Perrot (2007) busca na História os motivos pelos quais as 
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mulheres foram, durante muito tempo, discriminadas, silenciadas, rotuladas. 

Dentre os muitos motivos, temos o tardio acesso à escrita. Durante muito 

tempo a leitura, a escrita, a pintura foram atividades, predominantemente, 

masculinas, por isso as mulheres eram representadas à luz das imaginações 

dos mesmos, ou seja, quando se falava delas ou as representavam, o faziam 

de modo generalizado, por meio de estereótipos. Outro ponto importante é que 

os contos considerados tradicionais foram escritos em uma época cujas 

ideologias patriarcalistas e machistas predominavam. Logo, refletiam as 

ideologias do momento.  

Enquanto os contos tradicionais trazem em seus enredos princesas 

delicadas, frágeis, indefesas, completamente dependentes da figura masculina, 

as princesas pós-modernas são ativas, fortes, aventureiras, corajosas e já não 

veem mais o casamento como a única solução para os seus problemas. Os 

critérios de beleza também sofreram mudanças. Agora, as princesas não, 

obrigatoriamente, precisam ser magras, altas, de cabelos longos e louros, de 

olhos azuis, de pele branca.  

As princesas das histórias analisadas são exemplos dessa mudança. 

Elas trocaram seus lindos vestidos por macacões, calças compridas ou mesmo 

um par de roupas e sandálias velhas; uma delas nem quer saber se os cabelos 

estão penteados e outra decide usar cabelos curtos. Das quatro obras 

analisadas, todas trazem princesas ativas, que não querem se casar, desejam 

conhecer o mundo, estudar, trabalhar, até mesmo ser presidenta do país. 

Assim, quebram-se os estereótipos de passividade e beleza feminina dos 

contos tradicionais.  

Para que discorrêssemos a respeito do segundo objetivo específico que 

trata das regularidades e dispersões discursivas presentes nos contos, foi 

preciso organizar, para um melhor aprofundamento, um quadro de critérios de 

análise, no qual refinamos e explicitamos os aspectos discursivos analisados 

em cada obra, considerando os conceitos de formação discursiva, memória, 

interdiscursividade, identidade e estereótipo de gênero. 

Primeiramente, analisamos algumas estratégias linguísticas utilizadas 

pelas autoras a fim de demonstrar como são inscritos, em formações 

discursivas, determinados enunciados, permitindo observar as dispersões, as 

escolhas temáticas e as regularidades. Assim, observamos que o uso da 
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linguagem coloquial se faz presente na maioria das obras, sendo que Giselda 

L. Nicolelis a utiliza para dar mais fluidez à narrativa, enquanto Ruth Rocha e 

Ana M. Machado, por adotarem o diálogo com o leitor, retomam o caráter oral, 

remetendo aos contadores de história, à informalidade.  

Os recursos polissêmicos tiveram como principal objetivo lançar mão de 

estratégias discursivas para reforçar, por exemplo, as formações discursivas 

direcionadas aos reis de suas histórias, ou seja, tal recurso permitiu, de 

maneira ironizada, fazer críticas, desconstruir o lugar de autoridade dessas 

personagens. 

A linguagem imagética ou não-verbal foi outro recurso presente em 

todas as obras analisadas. Todas as autoras lançam mão desse recurso no 

sentido de recuperar e/ou reforçar as formações discursivas inscritas ao longo 

da narrativa. No caso de Babette Cole e Ruth Rocha, os recursos imagéticos 

nos permitem ir além do que foi dito verbalmente, já em Ana M. Machado e 

Giselda L. Nicolelis, as imagens pretendem realçar o texto verbal. 

Quanto às dispersões ou oposições aos contos tradicionais, citamos: a 

princesa deixa de ser delicada, frágil, submissa; os padrões de beleza são 

modificados; o casamento deixa de ser a solução natural para o tão sonhado 

felizes para sempre, até porque nenhuma das princesas analisadas desejam se 

casar; as personagens masculinas estão em segundo plano. 

As recorrências discursivas, que retomam características encontradas 

nos contos tradicionais, permitiram observar certas regularidades presentes 

nos enunciados, nos conceitos e nas escolhas temáticas. Contudo, apesar de 

retomar elementos como castelos, ponte levadiça, dragões, reis, rainhas, 

príncipes e princesas, características tradicionais como a mão da princesa em 

casamento para quem derrotar o dragão, a princesa esperando pelo príncipe 

na torre do castelo, a felicidade eterna, as autoras as ressignificam, atribuem-

lhes outros sentidos.  

A memória discursiva e o interdiscurso foram elementos de importância 

ímpar na construção das formações discursivas utilizadas pelas autoras, visto 

que são eles que permitem a retomada de discursos já-ditos para, então, 

ressignificá-los. As autoras buscam na memória discursiva enunciados, 

objetos, personagens, situações que nos remetem aos contos de fadas 

tradicionais, contudo, pode se dizer que seus contos são pura oposição a eles. 
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A começar pelas princesas que ganham novas roupagens, novas identidades, 

as autoras reconstroem esses contos, pode-se dizer que elas os atualizam às 

condições históricas que vivenciam.  

As autoras escreveram suas obras entre as décadas de 70 e 80, ou seja, 

momento em que os movimentos feministas ganhavam força. Outro 

acontecimento histórico muito importante e de grande influência nas escolhas 

temáticas das escritoras brasileiras foi a Ditadura Militar. Conforme discorrido 

durante as análises, Ruth Rocha, Ana Maria Machado e Giselda Laporta 

Nicolelis vivenciaram tal regime, por isso, elas, de alguma maneira, abordam o 

tema.  

Desse modo, observamos nos interdiscursos e nos já-ditos, as 

ideologias que interpelam essas mulheres que escrevem contos de fadas nos 

quais as princesas são autênticas, corajosas, aventureiras, líderes, donas do 

próprio destino, escritoras de suas próprias histórias, assim como os reis que 

são caracterizados, ora como seres alienados, incapazes de gerir o próprio 

reino, ora como tiranos, uma real ameaça para o povo. Às vezes, são apáticos, 

tal qual em "A Princesa Espertalhona", em que o rei nada fala ou faz durante 

toda a história. Os príncipes também ganham outros destinos, seja virando 

sapos, seja deixando as insígnias de realeza para se tornar um simples 

vaqueiro, ou mesmo nem aparecendo na história, como em "Seu rei mandou 

dizer". 

Diante do exposto, chegamos ao terceiro objetivo que buscou relacionar 

a ocorrência de discursos a partir de contingências históricas específicas. 

Entendemos que os discursos literários são reflexos da sociedade, ou seja, 

aquilo que se representa nas obras literárias são discursos que reforçam ou 

refutam valores e costumes de uma sociedade, em um dado momento. Assim, 

percebemos que as formações discursivas recorrentes nas obras analisadas 

são oposições ideológicas aos contos de fadas tradicionais. As autoras, ao 

criarem personagens femininas completamente diferentes das clássicas 

princesas, lançam mão de memórias discursivas, de pré-construídos presentes 

nos contos tradicionais, para refutá-los e, ao mesmo tempo, ressignificá-los.  

Portanto, consideramos que as identidades já não são as mesmas, há 

uma fragmentação, um descentramento do sujeito pós-moderno. E a mulher 

não ficou alheia a todas essas mudanças ocorridas na sociedade. Daí a 
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necessidade de diálogo entre as várias identidades. Os contos analisados 

apresentam perspectivas e possibilidades que ultrapassam os discursos que 

outrora ditavam às mulheres as regras que deveriam seguir. 

Mediante as considerações apresentadas, retomamos a questão 

problematizadora e norteadora da nossa pesquisa que buscava saber se os 

discursos presentes nos contos de literatura infantojuvenil pós-modernos ainda 

apresentam estereótipos femininos. Foi possível perceber que os contos pós-

modernos trabalham, em especial, com o empoderamento feminino. As 

princesas sofrem consideráveis mudanças, querem autonomia, desejam 

conhecer o mundo, estudar, fazer coisas diferentes das quais estavam 

incumbidas a fazer, pelo fato de serem princesas, ou seja, mulher. Assim, 

esses novos enredos empreendem uma desconstrução dos estereótipos 

femininos adotados pelos contos tradicionais.  

Contudo, é preciso levar em consideração a importância dos clássicos 

infantis na formação do leitor, uma vez que são histórias ricas em simbologias 

e fantasias. Não entendemos que tais contos devam ser excluídos da vida 

literária dos nossos leitores mirins, pelo contrário, devem ser apresentados e 

trabalhados de forma que promovam uma reflexão acerca dos valores por eles 

abordados. Nesse sentindo, há um outro ponto relevante a se ressaltar: 

somente conhecendo os discursos dos contos tradicionais é que 

conseguiremos fazer uma análise mais profunda e compreender o que 

realmente os contos pós-modernos desejam transmitir.  

Atualmente, muitos autores de livros infantis criam um espaço 

harmonioso entre diversão, criatividade e reflexão. Nesta perspectiva, a 

literatura ocupa o seu lugar de contribuir, através de seu discurso, com um 

mundo de sujeitos dotados de novas concepções sobre ser e estar em 

sociedade, desconstruindo verdades únicas e visões estereotipadas acerca de 

ser homem, mulher, criança.  

Acreditamos que as mulheres estão a caminho de serem respeitadas 

como cidadãs, independentemente de questões de gênero ou sexo. Apesar de 

ainda existirem autores contemporâneos, sejam de obras literárias, filmes e 

outras reproduções midiáticas que ainda repetem um discurso pautado na 

passividade feminina, podemos, através da educação, apresentar às crianças 

narrativas diversificadas, mostrar-lhes diferentes formas de conceber um 
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mesmo tema. Dessa forma, estaremos educando para uma vida de múltiplas 

escolhas.  

A fundamentação teórica adotada permitiu pensar a pós-modernidade, 

refletir a respeito da problemática de gênero e entender a linguagem como um 

fenômeno sócio-histórico. Longe de ser uma mera paráfrase dos contos 

tradicionais, percebemos que os livros destinados ao público infantil 

preocupam-se, também, com a criação via ressignificação, em uma dimensão 

paralela ao mundo de faz-de-conta.  

Se a tradição serve de mote, a estratégia discursiva apoia-se no já-dito, 

em personagens e cenários que supomos conhecer de memória. Porém, 

inseridos no cotidiano, na dura realidade da perda de identidade, própria da 

pós-modernidade, as personagens tornam-se seres comuns, mimesis de nosso 

mundo coma magia latente que pode eclodir a qualquer momento. 

O mundo real não permite ser “feliz para sempre”, porém, o sonho de ser 

feliz não é propriedade da ficção e do imaginário. As pessoas comuns que, no 

cotidiano, lutam por seus ideais, buscam, inclusive, formas de se livrarem da 

opressão que as privaram, por muito tempo de revelarem suas verdadeiras 

identidades. 

As histórias, contadas, necessitam de interlocutores que saibam ler os 

discursos e atribuir-lhes os diferentes sentidos que subjazem às ideologias e 

afloram-se na e pela linguagem dita ou implícita no “vão discursivo”.  
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