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Contos de Fada 

 

 Para esta introdução, baseei-me nos livros Psicanálise dos contos de 

fadas(1980), de Bruno Bettelheim e Fadas no Divã(2006) de Diana e Mario 

Corso. O livro de Bettelheim foi um dos pioneiros a tratar deste tema e o livro 

do casal Corso teve o primeiro como apoio. Os dois tratam de analisar 

psicanaliticamente os contos de fadas mais populares. 

Procuramos, desde sempre, entender o significado de nossa vida. O que 

não é tarefa muito fácil para uma criança, já que este entendimento é 

proporcional ao desenvolvimento da mente. Quando se chega a um significado 

mais seguro sobre a vida, atinge-se a maturidade psicológica. Uma melhor 

compreensão do significado da existência, só é possível em um adulto que 

pode extraí-la a partir de experiências vividas. 

A criança, com o tempo vai aprendendo a se entender melhor, 

conseguindo então entender melhor os outros e a se relacionar com eles. 

Para a criança realmente se interessar por uma história, esta deve 

entretê-la e despertar sua curiosidade, estimular sua imaginação, tornar claras 

suas emoções, fazê-la reconhecer dificuldades e maneiras de solucionar 

problemas que a afligem, ajudar a desenvolver seu intelecto , ou seja, deve de 

uma só vez, relacionar-se com todos os aspectos de sua personalidade. O que 

se encontra de mais rico na literatura, sob estes aspectos, são os contos de 

fada. 

Os contos de fada são narrativas muito antigas que sobreviveram 

através da modernidade até os dias de hoje. Sua temática é quase sempre 

focada em situações que remetem a angústias e sentimentos de medo para os 

leitores. Através dos contos de fadas, pode-se aprender sobre condições da 

vida moderna, embora eles tenham sido escritos há muito tempo, sobre 

problemas interiores dos seres humanos e soluções possíveis para estes 

problemas. 

Os modernos contos da fadas infantis são provenientes de narrativas 

populares européias, que antes de terem sido adaptadas no século XIX, não 
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apresentavam tanta riqueza simbólica . Depois disso, passaram a integrar a 

mitologia universal, estando sempre recheados de significações. Estes contos, 

a princípio, não eram destinados às crianças, pelo contrário, os contadores de 

histórias do século XVIII, mostravam um mundo de brutalidade explicita e 

tinham como objetivo ajudar os camponeses a atravessarem as longas noites 

de inverno. 

As modernas versões dos contos de fadas originaram-se ao mesmo 

tempo que o surgimento da família nuclear e da mudança no conceito da 

infância, o que implicou na progressiva exclusão dos pequenos do mundo do 

trabalho, e a criação de códigos civis, trazidos pelas revoluções burguesas, que 

passam a reconhecer a criança como sujeito, com direitos inclusive quanto ao 

reconhecimento de uma subjetividade diferenciada dos adultos. Então, pode-se 

afirmar que a infantilização dessas narrativas seja concomitante à criação de 

um mundo onde a criança passa a ser reconhecida especificamente como 

criança. 

As crianças, vivendo em um mundo complexo, precisam aprender a lidar 

com ele, e para isso procuram sentido nas coisas e em seus sentimentos, 

precisam, mesmo que de forma implícita, de uma educação que as conduza às 

vantagens do comportamento moral, que lhes pareça correto e portanto 

significativo. 

Este tipo de educação, pode ser encontrada nos contos de fadas. Estes 

transmitem ao mesmo tempo, significados encobertos e manifestos, e falam de 

maneira a atingir tanto uma criança ingênua como um adulto sofisticado. 

Transmitem também importantes mensagens à mente consciente, pré-

consciente e inconsciente, em qualquer nível que estejam funcionando no 

momento.  

O casal de autores, Diana e Mario Corso (2006), afirmam que a 

sobrevivência dos contos de fada até os dias de hoje deu-se graças a seu 

poder de simbolizar e resolver os conflitos inconscientes que afligem as 

crianças, e que mesmo tendo que competir com jogos de vídeo-game, 

computadores, televisão e jogos de RPG conseguem se manter sempre entre 

as preferências das crianças. 
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Apesar de toda a tecnologia existente nos dias de hoje, as crianças 

conseguem se manter interessadas em seu próprio universo de mistérios; se 

este se empobrece, elas o reinventam.  

Para a criança, não importa se a história se passa na 

contemporaneidade ou no passado, já que ela é aberta às diversas 

possibilidades de existência e a criança pode identificar-se com qualquer dos 

personagens. Não há então, uma única explicação para os contos de fadas, já 

que as crianças os utilizam à sua maneira e segundo suas necessidades. 

 A criança também tende a prender-se às formas de linguagem utilizadas 

nas histórias, pois também essas possibilitam a ela compor o repertório 

imaginário de que necessita. 

Um dos principais motivos destas histórias serem tão enriquecedoras 

para a vida interior da criança, é que elas começam a partir de onde as 

crianças se encontram no seu desenvolvimento psicológico e emocional, tratam 

de suas pressões internas, e de maneira inconsciente a criança compreende o 

que está sendo dito, além de oferecerem soluções para dificuldades 

prementes. 

Alguns autores estudam o uso dos contos de fadas na psicoterapia, e 

acreditam que essas histórias apresentem diferentes estágios do 

desenvolvimento humano, vários conflitos e metas, como também possíveis 

desfechos e soluções de problemas. Acredita-se que a verdade contida nos 

contos se torna viva e influente no relacionamento entre a história, a criança e 

seus pais. 

É uma necessidade da criança, que lhe sejam dadas sugestões, em 

forma simbólica, sobre como lidar com certas questões, e estas mensagens 

são transmitidas com êxito pelos contos de fadas. 

É comum os contos de fadas tratarem de dilemas existenciais de forma 

breve e categórica, de forma simplificada e pouco detalhada, trazendo 

personagens mais típicos do que únicos, ajudando a criança a aprender o 

problema com o qual está se defrontando naquele momento, em sua forma 

essencial. Este é o caso de diversos contos de fadas, que se iniciam com a 
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morte do pai ou da mãe, o que cria os problemas mais angustiantes, como 

ocorre na vida real, ou nem chega a ocorrer de fato, mas o medo de que ocorra 

já é algo que traz muita angústia. 

Ao contrário das histórias modernas, que tentam poupar as crianças, nos 

contos de fadas, o mal é onipresente, assim como o bem, já que ambos são 

onipresentes na vida de todo homem. O mal também tem certas atrações e na 

maioria dos casos, temporariamente sai vencedor. Porém, ao final, a pessoa 

má, sempre perde. E isso é o que mais conta na questão da educação moral, 

pois a criança acaba convicta de que o crime não compensa, muito mais por 

isso do que por medo de punição .  

A educação moral seria a introjeção das leis, regras e tradições, da 

noção de proibido e da ameaça de castigo e punição através da formação do 

super-ego, instância moral do aparelho psíquico e responsável por sentimentos 

de culpa, consciência pesada e tendências éticas no homem. 

 Não é só pelo fato de o bem vencer ao final que pode haver uma atração para 

o comportamento moral, mas o fato da criança se identificar com o herói, 

sofrendo e lutando com ele. Tais identificações são feitas por conta própria pela 

criança, e as lutas interiores e exteriores do herói, imprimem a moralidade nela. 

Para lidar com problemas psicológicos do crescimento, a criança precisa 

entender o que se passa dentro de seu eu inconsciente, e uma boa forma de 

familiarizar-se com ele, é através de devaneios prolongados.  Com isso a 

criança consegue articular conteúdos inconscientes às fantasias conscientes. 

Os contos de fadas são de extrema importância nesta fase, já que oferecem 

dimensões à imaginação que a criança dificilmente descobriria por si só, sem 

contar que a forma e estrutura dos contos de fadas sugerem à criança, 

maneiras de configurar e transfigurar seus devaneios através das imagens. 

As figuras dos contos de fadas não são ambivalentes como nós, ou são 

boas, ou são más, o vilão jamais traria sequer uma qualidade e o herói não 

teria nenhuma característica considerada ruim. Mas como é a polarização que 

domina a mente das crianças, assim também acontece nos contos de fadas. A 

criança faz suas escolhas baseadas no que lhe é simpático ou antipático, por 
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isso é mais fácil que se identifique com o bom personagem, se este for mais 

simples e direto, e que rejeite o outro, mau. A criança se identifica com o herói, 

não pela sua bondade, mas pela maneira como é apresentado, trazendo apelo 

positivo. 

Nos contos de fadas, as ansiedades e dilemas infantis, são levados a 

sério e dirigidos diretamente às crianças, além do fato de trazerem soluções 

que são de possível compreensão para eles. 

Durante a infância, as crianças são fascinadas por tudo o que lhes 

remeta às experiências de medo ou de afetos anteriores a ele, como a angústia 

e a ansiedade, já que estes podem ser considerados princípios geradores da 

fantasia e da imaginação. A angústia é o afeto mais básico pois não tem forma 

clara, o medo seria a angústia que já adquiriu uma forma definida. Os contos 

de fadas trazem à tona estes afetos, graças à idéia de uma dimensão 

desconhecida que ameaça; a partir disto podem configurar melhor as angústias 

e ansiedades, transformando-as em medos através da narrativa. A partir do 

medo, que é um sentimento vital que nos protege da morte, desenvolve-se a 

curiosidade e a coragem para enfrentá-lo. Para as crianças é essencial que 

haja nas histórias elementos assustadores, pois estes ensinam a conhecer e 

enfrentar o medo. Esses sentimentos são muito intensos no inicio da vida, e 

dar configuração a eles é de extrema importância. Praticamente todos os 

contos de fadas narram momentos de grande terror, sendo este talvez um dos 

motivos da sobrevivência destas histórias há tanto tempo. Por exemplo quando 

João e Maria são presos e ameaçados de virarem comida de bruxa, quando 

Pinóquio é engolido pela baleia, ou quando o lobo mau come a avó da 

Chapeuzinho Vermelho, entre outros. 

As crianças desejam o medo, o mistério e o desafio, e respondem a eles 

com suas fantasias de onipotência. Não as atrai, portanto, a fantasia de um 

lugar sem conflitos, totalmente pacífico. 

 O medo mais profundo das crianças é que a mãe deseje a separação 

entre ela e o filho e que isto se efetive, causando sentimentos de desamparo e 

abandono; como lidar com esta situação? Dilemas como a separação entre a 

criança e os pais, em contos como João e Maria, são trazidos não da maneira 
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como a criança gostaria ou acredita que seja a melhor forma, tentando escapar 

da ansiedade da separação, mas sim eles acabam sendo forçados a esta 

separação. 

Os contos de fadas ajudam no desenvolvimento da personalidade das 

crianças, oferecendo diversos significados, abrindo-lhes os caminhos da 

inteligência e sensibilidade e enriquecendo sua existência.  

Considerando os contos de fadas como obras de arte, cada pessoa irá 

vê-los de uma forma, dando significados próprios, dependendo de seu ponto de 

vista, de seu interesse e do momento em que vive, e isso não é diferente com 

as crianças, que atribuem diversos significados inclusive ao mesmo conto de 

fadas. Os contos de fadas falam do que há em comum em todos nós, são 

temas universais. Tratam de sentimentos que inevitavelmente todos 

experimentamos em alguma época da vida, como amor, ódio, raiva, rancor, 

vingança, coragem, esperança entre outros. 

Dependendo da idade em que a criança tem contato com os contos de 

fadas, pode atribuir a eles significados pessoais bem diferentes, porém, como 

não se pode ter certeza em que idade um conto específico será mais 

importante para cada criança, cabe a ela descobrir isto e através de sua reação 

emocional, revelar o que tal conto evoca em sua mente consciente e 

inconsciente.  
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Irmãos Grimm 

 
Este estudo vai trabalhar somente com os contos originais dos irmãos 

Grimm, por isso buscamos entender um pouco mais sobre a vida e obra deste 

dois irmãos alemães que tanto contribuíram para a literatura mundial.  

Em 1806, após ser devastada por invasões de tropas de Napoleão, a 

Prússia perde seus territórios a oeste de Elba e ainda teve que pagar uma 

pesada indenização de guerra.  

Neste mesmo ano Wilhelm Grimm termina seus estudos em Marburg, e 

seu irmão consegue um cargo de secretário na escola de guerra de Kassel, 

cidade em que viviam com sua mãe. A seguir às invasões napoleônicas, 

Kassel fica sob a influência de Napoleão, e a escola de guerra onde Jacob 

trabalha, é reformada e ele se torna o encarregado do abastecimento das 

tropas combatentes, o que o desagrada e acaba levando-o a abandonar seu 

posto. Já dessa época sombria, porém motivadora para os irmãos, é que 

surgem seus primeiros contos e histórias. 

Tomado de grande sentimento de nacionalismo, os cidadão são 

sensíveis aos discursos à nação alemã pronunciados pelo filósofo Fichte, a 

partir de 1807. Sem ignorar o processo democrático que representam as leis 

francesas, filósofos, poetas e historiadores participam de movimentos de 

resistência à ocupação Napoleônica, e como tática, tentam resgatar e 

promover as tradições do país.  

Entre eles se encontram os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm que reuniram 

narrativas populares da tradição oral de províncias alemãs. Entre 1806 e 

1811,Wilhelm Grimm havia publicado o seu primeiro livro ,com traduções de 

lendas dinamarquesas antigas . A primeira obra comum dos dois irmãos foi um 

manuscrito, que já continha 51 dessas histórias, e a qüinquagésima edição 

contaria com 181 delas. Algumas dessas histórias são de fundo europeu 

comum, tendo sido também recolhidas por Charles Perrault, no século XVII, na 

França, o que remete à existência de uma fonte comum. 
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Essas histórias faziam parte do repertório adulto, mas, devido a seu 

conteúdo, os irmãos Grimm as dedicaram às crianças, tornando legitima a 

confusão entre repertório popular e infantil. Os Grimm tiveram o cuidado em 

tornar essas narrativas educativas e grande parte dos temas considerados 

imorais ou muito cruéis foram simplesmente retirados. 

As histórias da dupla chegaram a ser muito criticadas, principalmente 

por alemães, franceses e americanos pois afirmavam que as narrativas fariam 

apologia ao conformismo e à submissão. 

Historicamente, o objetivo dos irmãos foi alcançado, pois ao mesmo 

tempo em que conseguiram evidenciar a qualidade e a imaginação das 

histórias alemãs, também enriqueceram o fundo comum dos contos de fadas, 

com versões mais envolventes de histórias universais como a da Chapeuzinho 

vermelho, e com isso foram capazes de conservar e reconstituir a simplicidade 

dos antigos �contadores de histórias�. 
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Modo de realização deste estudo 

  

A princípio tinha somente a certeza de que meu trabalho seria 

relacionado à criança e seu universo mágico. Passei pelos desenhos animados 

e acabei me encantando com o inusitado e vasto campo dos contos de fadas.  

Comecei lendo alguns contos de fadas originais e comparando com os 

que eu já conhecia, que para a maioria das pessoa são as versões da Disney, 

comigo não foi diferente. Me surpreendi com as diferenças e resolvi estudar os 

contos originais, para tentar entender o que os escritores, há séculos atrás já 

tentavam nos dizer através de sua literatura. 

 Para mim é incrível pensar que histórias infantis possam ter tanta 

influência no desenvolvimento do psiquismo, possam ser tão recheadas de 

significados e que os mesmos contos conseguem sobreviver há várias 

gerações sem se tornarem inadequados. 

 Já durante o estudo dos dois contos que analisei, percebi um grande 

retrato e uma forte influência das figuras maternas para os personagens 

principais nas histórias.  E baseada nos conceitos de Winnicott comecei a 

pensar na função materna como sendo essencial para o desenvolvimento dos 

filhos e nas falhas que podem acontecer ao se exercer essa função. 

 Propus-me a realizar então, um trabalho teórico, buscando refletir acerca 

do papel das mães dos contos de fadas, tentando fazer uma ligação com o 

papel das mães no mundo de hoje, na realidade em que vivemos. 

 Geralmente, nos contos de fadas, a figura materna aparece 

representada tanto pela mãe biológica, como pelas madrastas e bruxas que 

simbolizam a mãe má. 
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Donald Woods Winnicott 

 

Como base para este trabalho, procurei utilizar a teoria de Winnicott. 

Donald Woods Winnicott nasceu na Inglaterra, em 1896. Viveu sua infância 

numa propriedade rural no interior cercado por suas duas irmãs mais velhas. 

Teve uma infância relativamente feliz, ele foi para a escola em Cambrigde, 

onde praticava esportes, participava de corais, fazia pare do grupo de 

escoteiros, tinha muitos amigos e lia para eles histórias todas as noites. Aos 16 

anos, enquanto jogava rúgbi, fraturou a clavícula e acabou formulando seu 

desejo de ser médico. 

Ele foi casado duas vezes. Com sua segunda esposa, Clare,não teve filhos. 

Winnicott passou seu primeiro ano de medicina como enfermeiro, por 

conta da Primeira Guerra Mundial. Um tempo depois, solicitou e foi aceito na 

Marinha de Guerra. Após o término do conflito, voltou pra Londres para 

terminar seus estudos. No período de guerra, Winnicott já formulou algumas 

idéias, baseando-se em suas observações sobre o funcionamento mental de 

pessoas que passavam por experiências traumáticas. 

Na Segunda Guerra Mundial, Winnicott foi consultor para uma região no 

interior da Inglaterra que recebia crianças e adolescentes saídos de Londres e 

que eram acolhidos em lares ou instituições. Nessa época, lhe foi possível 

formular o conceito de tendência anti-social. 

Tornou-se pediatra, apesar de sua vontade de ser clínico geral e 

trabalhar no campo, mas ao ler um trabalho de Freud, decidiu iniciar uma 

análise e tornar-se psicanalista. Sua formação psicanalítica se iniciou em 1923. 

No campo da psicanálise, Winnicott se manteve sempre em uma 

posição independente, não se envolvendo com nenhum dos grupos em 

contenda, apesar de manter relacionamento satisfatório tanto com o grupo de 

Melanie Klein quanto o de Anna Freud. 

Percebendo o grande número de crianças e adolescentes que o 

procuravam em sua clínica, Winnicott acabou se dedicando a obter meios de 
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utilizar o espaço terapêutico de forma mais produtiva e obter melhores 

resultados.  

Foi eleito duas vezes presidente da Sociedade Britânica de Psicanálise. 

Suas idéias foram desenvolvidas do pensamento freudiano, na linha percorrida 

por Melanie Klein, Sándor Firenczi entre outros. 

Ele foi, fundamentalmente um clínico, nunca pretendendo ser um 

mestre. Para ele, a experiência clínica era soberana. 

A Figura da mãe é essencial para sua teoria do desenvolvimento 

emocional. Para ele, a mãe tem uma grande influência sobre a saúde do bebê, 

a partir de como se comporta e sente em relação a seu filho. A mãe é 

considerada o primeiro ambiente da criança. 

A mãe natural, seria aquela que se identifica com seu bebê recém-

nascido, deixando que mais tarde ele cresça e torne-se ele próprio. A mãe 

�natural� é a mãe que é �sadia�. Essa mãe sadia, apresenta-se como uma 

mulher que também recebeu uma boa maternagem. Essa mãe, provendo um 

ambiente facilitador para o filho, está lançando os alicerces para uma saúde 

mental desse indivíduo, ou seja, a mãe dá condições para que os potenciais 

hereditários do bebê se desenvolvam a partir de processos evolutivos e 

interações entre o ele e o meio. 

A mãe que tem prazer e vivacidade, consegue despertar no bebê, 

através de experiências intensas, cheias de cores, cheiros, olhos nos olhos e 

firmeza, os fundamentos da força de caráter e da riqueza de sua 

personalidade. 

 O bebê que ainda não discrimina o �eu� e o �não-eu� , encontra-se num 

estado de não-integração. No início da vida, quando o bebê ainda se encontra 

nesse estágio de não-integração, o comportamento do ambiente em que vive e 

o comportamento de seus conteúdos hereditários, o influenciam para uma 

integração, autonomia, para suas relações com objetos e para uma integração 

psicossomática satisfatória. 



 19

Em termos de desenvolvimento emocional, é a união dos fatores: 

herança (potencial herdado pelo bebê) e ambiente, que irá contribuir para a 

saúde ou para a patologia do individuo. 

As crianças nascem com seus potenciais hereditários, porém, é só a 

partir das vivências que se reúnem, formando experiências de acordo com o 

tempo, posição e espaço que o bebê ocupa no mundo em que vive.  

Para os bebês, inicialmente há uma dependência absoluta, o meio 

ambiente é de grande importância.  

Um ambiente exclusivamente não humano, não consegue tornar o bebê uma 

pessoa. A figura humana se faz necessária.  

O uso que o bebê faz do meio ambiente não-humano, depende de suas 

experiências anteriores com seu meio ambiente humano. 

 Winnicott (1968,2006) (1) acreditava em mães suficientemente boas, ou 

seja, aquelas que conseguem se adaptar às necessidades do bebê no início de 

sua vida, tentando dar-lhes um ambiente saudável. Ao conseguir realizar essa 

tarefa, a mãe se depara com a onipotência do bebê. A mãe suficientemente 

boa, possibilita que a ilusão se torne algo possível para o bebê. A partir da 

teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott (1968), seria a adaptação da 

mãe às necessidades do filho, que o torna capaz de experenciar a onipotência. 

A mãe aparece na hora em que o bebê a convoca, o que dá a impressão a ele, 

que ele a fez aparecer. Essa experiência causa a ilusão necessária ao 

desenvolvimento saudável. 

 Os bebês precisam de um ambiente suficientemente bom, ou seja, adaptativo 

da maneira correta, de acordo com suas necessidades.  

Uma mãe suficientemente boa, também pode dar origem ao que se chama 

�seio bom�, que é o símbolo e o registro de uma maternidade ou paternidade 

satisfatórias. 

 (1) Existem duas datas após o nome de Winnicott pois seu texto original é de 1968, 

mas foi encontrado em um livro que reuniu diversos de seus textos em 2006. 
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Uma mãe que não seja suficientemente boa, não consegue dar respaldo à 

onipotência do bebê, e por isso acaba fracassando em reconhecer seus 

gestos. 

 As mães apresentam uma característica muito própria do momento que 

estão vivendo: o estado de preocupação materna primária, que é denominado 

como um estado de sensibilidade especial e que se inicia ao final do período de 

gestação e perdura por semanas ou meses. 

 Algumas mulheres, mesmo sendo boas mães em diversos aspectos, não 

alcançam essa �preocupação materna primária�. Essas mulheres não 

conseguem preocupar-se com seus próprios bebês.   

Os seres humanos, justamente por sua natureza humana, são 

imperfeitos e cometem muito erros. Enquanto uma mãe cuida de seu bebê, ela 

fica constantemente corrigindo suas falhas. Essas falhas, com uma resolução 

imediata, são comunicadas ao bebê, o que o ajuda a tomar conhecimento do 

sucesso. Portanto, uma adaptação bem sucedida dá a sensação de segurança 

e amor. Essas falhas, seguidas por suas correções é que constituem a 

comunicação do amor.  

 Falhas básicas podem produzir no bebê imensa ansiedade. Se ocorrer 

uma falha que não é reparada a tempo, o bebê é afetado para sempre. 

As lembranças que o pai e a mãe têm de quando eles próprios eram 

bebês, as experiências de confiança e proteção contra o inesperado, fazem 

parte de uma atmosfera que tem sua origem no passado e que contribui para o 

surgimento de uma nova família. A existência dessa nova família e sua 

manutenção, é resultado da relação dos pais com o setting social em que estão 

inseridos, sua relação com o círculo social mais imediato a eles.  

As mães já foram bebês um dia e trazem consigo essa experiência, associada 

a muitas outras relacionadas à maternidade durante a vida, mas, os bebês 

nunca foram mães , para eles tudo é uma primeira experiência, portanto, é 

impossível um bebê apresentar a sofisticação característica de um adulto. 
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 A capacidade de identificação com o filho depende também de 

havermos tido um crescimento suficientemente bom no desenvolvimento de 

nossa própria personalidade ao passarmos pela idade deles. É possível que as 

mães se percam numa identificação com seus bebês, de tal forma que saibam 

do que eles precisam naquele momento específico; porém, elas continuam 

sendo elas mesmas. 

Winnicott (1968,2006) divide a função materna natural em três campos 

distintos: o toque, o holding e apresentação do objeto, sendo que todos esses 

campos são inseridos no inicio da vida do bebê, na fase de dependência 

absoluta. 

 O autor faz referência à fase em que a mãe e o bebê estão fundidos por 

uma �afinidade egóica�, ou seja, o bebê depende do suporte egóico, da 

proteção e segurança dados pela mãe.  

O desenvolvimento do bebê só se dá no contexto da confiança, que 

decorre do fato de ele ser segurado e manipulado. À medida que esse 

desenvolvimento prossegue, a confiabilidade no meio ambiente se torna uma 

crença, uma introjeção baseada nas experiências de confiabilidade. 

 Os efeitos da confiabilidade são registrados pelo bebê e constituem uma 

comunicação silenciosa.  

O oferecimento do seio materno no momento apropriado faz com que o 

bebê sinta que isso é tudo o que necessita. A forma como a mãe apresenta seu 

seio, Winnicott (1968,2006) denominou apresentação do objeto. 

A comunicação entre mãe-bebê faz com que a mãe dê ao filho tudo o 

que precisa, o que o torna capaz de sentir que �criou� o que lhe foi oferecido. 

Daí o sentimento de onipotência, fundamental nos primeiros estágios da vida.  

A adaptação da mãe às necessidades do bebê no inicio da vida 

proporcionam a ele a ilusão de que existe uma realidade externa que ele 

mesmo criou. Sem a ilusão não pode existir a confiança.  
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 Em termos de comunicação e cuidados com o bebê, é muito mais 

importante a maneira que se fala e age, do que o que se fala, já que as 

palavras podem ainda não fazer sentido para a criança. 

 Existem diversas formas da mãe se comunicar com seu bebê, como por 

exemplo, através de seu cheiro, o calor de seu hálito, os batimentos de seu 

coração, os movimentos provenientes de sua respiração e com o �embalar�,ou 

seja, quando a mãe adapta seus movimentos aos movimentos do bebê. Pode-

se então afirmar que a comunicação é uma questão de reciprocidade na 

experiência física. 

 O papel da mãe, suficientemente bem realizado, tem como função, 

facilitar os processos de desenvolvimento do bebê, tornando-lhe possível, até 

certo ponto, realizar seu potencial hereditário. 

A amamentação é muito importante, porém como se sabe, existem 

outras formas pelas quais o bebê pode experimentar um contato físico com a 

mãe. Portanto, é possível um desenvolvimento satisfatório sem que se tenha 

passado pela amamentação.  

O ato de segurar e manipular o bebê, pode ser considerado mais 

importante até do que a amamentação, em termos vitais. 

Há certos casos em que as mães têm dificuldades de amamentar. 

Nesses casos seria um erro forçar tal situação que pode acabar se 

transformando em desastre. Ao se encontrar impossibilitada de dar seu peito 

para alimentar o filho, a mãe pode descobrir outras formas de contato que lhe 

tragam a intimidade física.  

Apesar de a amamentação não ser absolutamente essencial, não se 

pode esquecer que ela traz também valores positivos, já que a experiência da 

alimentação é muito rica e grande parte da vigília do bebê está voltada para 

esta atividade. 

Independente da maneira que ocorre e por mais satisfatória que seja a 

amamentação, para a mãe essa satisfação ocorre de maneira diferente, já que 

ela está sendo capaz de usar uma parte de seu corpo para alimentar o próprio 



 23

filho. Essa satisfação está muito ligada às suas próprias experiências como 

bebê. 

Ao longo do tempo, o bebê começa a desenvolver certa agressividade, 

mordendo, chutando, gritando. Isso não significa que estejam querendo 

machucar a mãe, pois nesse estágio do desenvolvimento, sua agressividade 

ainda não tem significado. 

Principalmente quando surge o impulso de morder, a mãe pode se sentir 

sendo destruída pelo filho, mas é importante não agir de forma a retaliar ou se 

vingar dele. A mãe, quando passa por essas agressões, tem como função 

sobreviver. Se isso ocorre, nasce um novo significado para a palavra amor e 

surgem agora em sua vida as fantasias. Embora a criança aja de forma 

impiedosa, a sobrevivência da mãe confirma que ela pôde suportar aspectos 

violentos desse amor, portanto, o amor da criança se aprofunda e se liga à 

gratidão (por ela ter sobrevivido). 

Aspectos importantes do momento da amamentação também estão 

presentes quando se faz necessário o uso da mamadeira, como o contato 

visual entre mãe e filho por exemplo. 

 Quando a mãe começa a reaver seu sentimento de Self, ela se 

desadapta e �falha�. Isso é essencial no processo de desilusão do filho para 

que ocorra um desenvolvimento saudável. 
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A Narrativa 

 
A vida de todas as pessoas é também a história de cada um, sendo que 

algumas vezes consegue-se interferir no roteiro e outras vezes não é possível. 

Podem ser cheias de aventuras, frustrações, alegrias, vitórias, tramas e até 

mesmo insignificâncias. As histórias contadas pelos outros ajudam-nos a ver 

nossa própria vida por outros ângulos e a refletir sobre alguns pontos e a 

almejar destinos possíveis. Tendemos a nos identificar, mesmo que de forma 

indireta, com histórias que tenham relação com a nossa vida pessoal. 

A atração pela fantasia inicia-se muito cedo na vida das crianças, e a 

fantasia se constrói pela ficção, portanto não existe infância sem ficção.   

Com o passar do tempo as histórias sofrem algumas modificações, já 

que as pessoas que as contam se apropriam delas e as subjugam aos próprios 

interesses, portanto uma parte é acrescentada enquanto outra é conservada. 

 Narrar é compartilhar uma experiência, no cerne de toda narrativa, há 

uma experiência, buscamos então torná-la presente. 

A verdadeira essência da narrativa tem a ver com ela conter uma 

dimensão cultural, que pode ser um ensinamento moral, uma instrução prática 

ou até um ditado ou uma norma. Na cultura hindu por exemplo, os 

contos(narrativas) eram oferecidos a pessoas que estivessem desorientadas a 

fim de que refletissem sobre eles e pudessem então ser curadas. Já os Sufis, 

até hoje utilizam contos para ajudar seus discípulos a superar conflitos 

existenciais e espirituais. Os índios Caiapós, tem como tradição, passar 

oralmente uma série de histórias, que duram gerações, onde narram, por meio 

de mitos, a criação do mundo, o seu lugar nele, o lugar do mal, buscando 

dessa forma uma organização simbólica que dê sentido à sua vida.  

Outro método utilizado no contexto clínico, emprega os contos de fadas 

para ilustrar o script da vida do paciente, fazendo sempre uma conexão do 

conto com a vida real, com a finalidade de ajudar os pacientes a se 

reconhecerem entre as diversas possibilidades trazidas nos contos.  



 25

Wittgenstein (1965) utiliza a técnica de pedir que o próprio paciente narrasse 

algum conto de fadas, dos mais conhecidos, de que tivesse lembrança. As 

distorções ocorridas na história contada pela criança podem ser indicativas da 

problemática pessoal do cliente frente ao problema apresentado no conto.  

As histórias favorecem o aparecimento do espaço potencial e dos fenômenos 

transicionais, que são de grande importância para que a criança não se sinta 

invadida e consiga retomar criativamente seu self. 

O espaço potencial seria constituinte de uma área intermediária de 

experimentação, que conta com a contribuição da realidade interna e externa. 

Nesse espaço potencial há possibilidade de o indivíduo lidar com a realidade 

objetiva de modo criativo. O primeiro espaço potencial que temos é criado pela 

mãe, que se adapta às necessidades do bebê, e pela própria criança, tornando 

possível a experiência de ilusão. 

Os bebês, logo que nascem, utilizam seus dedinhos e seus punhos para 

uma auto-estimulção oral, como forma de satisfazer seus instintos dessa zona 

erógena. Alguns meses depois, tanto meninas, quanto meninos, começam a se 

interessar por bonecas e outros objetos.  

 Os fenômenos transicionais , entre eles o apego aos bonecos por 

exemplo, são aqueles que acontecem nessa região intermediária entre o sugar 

dos punhos e a verdadeira relação de objetos.  

 Não há diferença evidente entre meninos e meninas em seu uso da 

posse original �não-eu�, os chamados objetos transicionais, que não são 

objetos internos, mas bonecos, cobertores, travesseiros, que servem de apoio 

para garantir a criança separar-se da mãe e aguardar seu retorno sem sentir 

tanta angústia. 

O objeto transicional pode representar o seio �externo�, porém indiretamente 

representa o seio �interno�. Portanto, a primeira posse relaciona-se com objetos 

internos e externos, mas é diferente deles. Esses objetos não se encontram 

sob controle mágico, mas também não estão fora de controle. 

 Os objetos e fenômenos transicionais pertencem ao domínio da ilusão 

que está na base do início da experiência. Essa área intermediária de 
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experiência constitui a parte maior da experiência do bebê. Ao longo do tempo, 

um bebê normal, gradativamente descatexiza seu objeto transicional, o que 

geralmente ocorre quando se desenvolvem os interesses culturais. Os objetos 

transicionais são uma ponte para o campo da cultura 

Quando ocorre o desinvestimento nos objetos transicionais, a 

capacidade de viver tais fenômenos é irradiada para outros campos da vida e 

cria-se espaço para a formação do espaço potencial. Aqui abre-se a 

possibilidade do brincar criativo da criança por exemplo, ou seja, ela consegue 

agora, utilizar objetos de sua cultura associados com sua imaginação como 

forma de elaboração de questões fundamentais da existência humana.  

 Também podemos entender o grande aumento no número de 

profissionais contadores de histórias como um sintoma de que há muitas 

lacunas no espaço afetivo. Através da voz do contador de histórias, há a 

possibilidade de criar-se um espaço propicio para a imaginação, para 

devaneios e para a significação pessoal do que é ouvido. 

Para que o experenciar seja possível, é necessário que o narrador esteja  

inserido e enraizado em uma comunidade, pois é essencial a presença do 

Outro(2) para a sua constituição. 

 É cada vez mais comum o fenômeno do desenraizamento, ou seja, o 

indivíduo não ter contato direto com a sua comunidade, não pertencer a ela, 

não conseguir vivenciar nenhuma experiência, e portanto não conseguir narrar. 

Na modernidade é possível constatar que a capacidade de trocar experiências 

esteja acabando. 

  

 

 

 

(2) Outro referindo-se à comunidade onde o individuo está inserido e também ao conjunto de 

hábitos e costumes daquela comunidade. 
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No processo clínico, o narrar é visto como uma importante forma de 

intervenção. Há porém uma dificuldade de vivenciar experiências, e portanto 

uma dificuldade muito grande no narrar uma experiência por diversas razões, e 

uma delas seria decorrente do desenraizamento citado acima. Pode haver 

então, a necessidade de que o analista crie condições para que o analisando 

possa vivenciar a presença do Outro e tornar-se capaz de narrar, isto seria 

uma maneira do analista participar da experiência do paciente. 

 Narrar é passar algum conhecimento sobre a existência humana, o 

narrar apresenta um saber que é ao mesmo tempo pessoal e transgeracional. 

Safra (2006) afirma que narrar oferta a possibilidade de a pessoa se apropriar 

de suas próprias experiências como um saber sobre a condição humana. 
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BRANCA DE NEVE 

 

A história da Branca de Neve se inicia com a rainha, grávida, pregando 

botões em uma camisa do rei,apoiada na varanda de ébano do palácio.Era 

inverno, e flocos de neve alvíssimos caíam à sua frente. De repente, a rainha 

espetou seu dedo com a agulha e viu três gotas de seu sangue pingarem sobre 

a neve. Aquelas três gotas de vermelho tão vivo, na brancura tão pura da neve 

fez a rainha pensar que gostaria de ter uma filha assim: branca como a neve, 

corada como o sangue e de cabelos tão negros quanto o ébano da varanda. 

Meses depois, nasceu Branca de Neve, exatamente como a mãe havia 

desejado. Porém, no parto, a rainha morreu. 

Um ano depois o rei se casou novamente com uma princesa linda e 

muito vaidosa, que levou com ela um espelho mágico para o palácio. Ela 

costumava perguntar ao espelho se havia alguém no reino tão bonita quanto 

ela, e como espelhos nunca mentem, ele respondia sempre que ela era a mais 

bela.  

A Branca de Neve foi crescendo e quando atingiu sete anos, era uma 

garota muitíssimo bela. E outra vez a rainha consultou o espelho sobre sua 

beleza, e o espelho respondeu dessa vez, que Branca de Neve era agora a 

mais bela. Isso enfureceu a rainha, que para manter-se como a mais bela, 

resolveu se livrar da pequena enteada.  

Mandou que um caçador a levasse para a floresta e a matasse, e como 

prova de sua morte queria que o caçador lhe trouxesse sua língua e seu 

coração. 

O caçador a levou para a floresta, mas atendendo às súplicas da 

menina, não a matou, com a certeza de que ela não sobreviveria às feras da 

floresta. Ele então matou um porco do mato e levou suas vísceras para a 

rainha, que as preparou para o jantar e comeu pensando que fossem de 

Branca de Neve. 
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 Porém, a menina conseguiu sobreviver aos perigos da floresta e 

encontrou uma casinha, bem pequena. Acabou entrando na casa, que estava 

vazia, comeu, bebeu e acabou se acomodando em uma das camas. Depois de 

um longo dia de trabalho, os donos da casa regressaram ao lar e lá 

encontraram a menina dormindo. Eram sete anões, que trabalhavam em uma 

mina. Eles concordaram em deixar a menina viver lá, contanto que ela fizesse 

todo o serviço doméstico.  

A rainha, com toda a certeza de que era novamente a mais bela, 

perguntou ao espelho que respondeu que a menina ainda era mais bonita, e 

que ela estava viva, vivendo numa casinha na floresta.  

A rainha, tomada de ódio planejou matar ela mesma a menina, 

disfarçou-se de vendedora, e foi para perto da casa dos anões, para vender 

fitas de seda. Sem suspeitar de nada, Branca de Neve, encantada com a 

beleza das fitas, saiu de casa e deixou que a mulher lhe amarrasse nos 

cabelos uma fita. Nessa hora, a rainha a agarrou e amordaçou. Tomada pelo 

susto, caiu no chão como se estivesse morta. A rainha foi embora, muito 

satisfeita, acreditando ter matado Branca.  

À noite, quando chegaram do trabalho, os anões encontraram a garota 

caída no chão, cortaram a fita que a amordaçava e ela voltou a si. Os anões a 

alertaram quanto ás manobras da rainha para tentar matá-la, e para que 

tivesse mais cuidado com desconhecidos. 

A rainha então, mais uma vez quis confirmar com o espelho sua 

beleza, e mais uma vez ouviu o que não queria: que Branca de Neve 

continuava sendo a mais bela. A rainha, morrendo de ódio pensou em outra 

estratégia para conseguir se livrar da enteada e resolveu dessa vez se 

disfarçar de viúva, e foi vender perto da casa dos anões,um pente que estava 

envenenado.  

Branca de Neve tentou resistir, mas o pente era tão maravilhoso que 

ela acabou comprando-o. A velha então se ofereceu para ajudá-la a pentear os 

cabelos, e ala acabou cedendo. A velha lhe cravou o pente na cabeça, e mais 

uma vez a garota caiu como morta no chão.  
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À noite, quando os anões chegaram do trabalho, encontraram a garota 

caída no chão. Viram que ela tinha um pente cravado na cabeça e então o 

retiraram. Ela então voltou a si e foi alertada novamente sobre as artimanhas 

da rainha. 

Assim que chegou ao palácio, a rainha foi correndo perguntar ao 

espelho quem era a mais bela, e obteve a resposta que não gostaria de ter 

ouvido, de que seria Branca de Neve a mais bela. Dessa vez, num acesso de 

cólera , resolveu acabar com a menina de uma vez por todas. Envenenou 

muito bem, metade de uma maça, bem vermelhinha e foi à casa dos anões 

para vendê-la. Dessa vez disfarçada de camponesa. 

Com muito jeito a rainha conseguiu convencer Branca de Neve a 

comprar a maça, argumentando que não havia nada de errado com ela, e 

como prova poderia ela mesma comer metade da fruta. A menina então aceitou 

e as duas morderam seus pedaços, mas é claro que a metade envenenada 

ficou para a garota, que mais uma vez caiu como morta ao chão. 

Quando os anões chegaram em casa a encontraram no chão, fizeram 

de tudo para fazerem-na voltar a viver, mas não conseguiram. Construíram 

então um caixão de Cristal para expor o corpo da menina no alto de uma 

colina, pois mesmo morta a menina era detentora de uma beleza fenomenal. E 

assim o fizeram, cada noite o caixão era vigiado por um dos anões.  

Um dia, um belo príncipe viu a garota e pediu permissão para levar o 

caixão para seu castelo. Os anões autorizaram e quando seus guardas 

carregavam a caixa, deixaram-na cair e acabou batendo em uma árvore. O 

pedaço de maça que estava preso na garganta da menina saiu e ela voltou a 

viver.  

O príncipe então levou-a para seu castelo e os dois se casaram. A 

madrasta de Branca de Neve foi ao casamento e dançou sobre sapatos de 

ferro em brasa até sua morte. 

Branca de Neve é um dos contos de fadas mais conhecidos no mundo 

todo. Entre diversas adaptações e recriações, a mais famosa é a feita pelos 

Estúdios Disney, que aumentou ainda mais sua projeção no mundo.  
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A história da Branca de Neve traz em seu início a realização do desejo 

da rainha (mãe) de ter uma filha com as três características, de ser branca 

como a neve, corada como o sangue e ter os cabelos negros como o ébano, 

porém, em seu parto a rainha acaba morrendo. Portanto, a menina 

corresponde ao desejo da mãe, na realidade, isso é muito difícil de ocorrer, o 

filho idealizado não nasce nunca, restando ao filho real tentar ser ou 

simplesmente parecer com aquilo que os pais desejaram.  

O fato de a rainha morrer no parto, mostra que a mãe aparece na 

história e faz a �encomenda�, mas não sobrevive para poder dar o 

reconhecimento a seu desejo. 

 

�O filho que nasce não fica com a cara da 

encomenda por muito tempo:assim que começa a 

crescer, passa a escolher sua própria carta de cores 

e matizes. (...) Quem morre no parto é esse ideal de 

que um filho será capaz de satisfazer plenamente os 

desejos da mãe...� (Corso & Corso,2006,p.79) 

 

Um ano depois da morte da esposa, o rei casa-se novamente e dessa 

vez com uma princesa belíssima e vaidosa ao extremo. Essa seria a mãe 

sobrevivente, porém bem diferente da primeira, já que sua relação com a 

enteada não é sustentada por um amor materno capaz de diminuir a 

intensidade da disputa, do ciúme e da inveja. 

Este conto alude muito bem à rivalidade entre mães e filhas. Aqui serão 

chamadas, tanto a mãe biológica quanto a madrasta, de figura materna.  

Antes do nascimento, a figura materna costuma idealizar a criança que 

esta por vir, porém, a partir do momento em que a criança nasce, a figura 

materna já começa a rivalizar com a menina pelo amor do pai. No conto 

aparece claramente a figura materna má, após o nascimento, assim que a 

figura materna boa morre junto com a vinda do bebê.  
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Até o primeiro ano de vida da criança, mãe e filha vivem, praticamente, 

uma lua de mel, porém, quando se aproxima seu segundo ano, época em que 

as crianças já começam a se movimentar sozinhas, demonstram mais vontade 

própria e começam a ir atrás do que querem, exercer o papel de mãe vai se 

tornando cada vez mais complicado. 

No início da vida, é importante que a menina reconheça nela algumas 

características da mãe e se identifique com elas, para a partir daí, buscar 

entender as limitações da mãe, e ir procurar seus próprios referencias, novas 

vivências que ajudem-na a ampliar seus horizontes e que facilitem na 

diferenciação da mãe, abrindo espaço para uma existência individual, para a 

formação do �eu�. 

 

�A criança interessa-se por aquilo que é importante 

para seus pais, porque em um primeiro momento 

esta buscando lugar para si no amor deles, mas 

termina descobrindo um mundo mais vasto, pleno de 

opções amorosas, de realizações possíveis e 

variadas formas de realizar seu desejo� (Corso & 

Corso,2006, p.81) 

 

Na primeira infância, tanto meninas quanto meninos são igualmente 

amorosos com suas mães, porém, depois a história muda de quadro, enquanto 

os meninos continuam amando alguém similar à sua mãe para o resto da vida, 

as meninas precisam experimentar com o pai, as primeiras noções do que será 

seu objeto amoroso heterossexual no futuro, portanto tendo que renunciar 

àquela primeira modalidade amorosa, ou seja, entram no conflito edípico. 

Estava tudo bem com Branca de Neve até ela atingir os sete anos de 

idade, que foi quando o espelho declarou à madrasta que a enteada era agora 

a mais bela do reino. Branca de Neve passou a ser vista pela sua figura 

materna como uma rival.  
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Pode parecer estranho uma mulher se sentir rival ou ameaçada por 

uma garota de apenas sete anos de idade, mas simbolicamente é nesta época 

que a menina sai do círculo materno. A idade também pode representar, como 

se acreditava na época, o fim da inocência infantil, ou ainda, por ser nessa 

idade que a menina começa a criar interesse por atributos da feminilidade e de 

certa vaidade que não depende mais da mãe; com essa idade as meninas já 

conseguem se arrumar e se enfeitar sozinhas.  Mas , graças a todo o ocorrido 

no conto, suas aventuras acabam ocorrendo quando ela já é uma adolescente, 

portanto, a criança amada e desejada já não existe mais. Neste conto, não são 

dificuldade externas o problema central da trama, mas a relação entre ela e 

seus pais. Quando essa posição torna-se problemática, a criança luta para 

escapar dessa relação triádica, vai para um caminho solitário em busca do 

próprio eu. 

 

�Um bebê tende a ser objeto de contemplação e 

fascínio por parte dos pais, que celebram a 

realização de seu desejo. Já a moça que esse bebê 

se tornou é objeto de desejo para um jovem 

príncipe, desbancando ambos de seu trono: o pai é 

substituído por ele, e a mãe agora é uma madrasta 

invejosa da beleza e da juventude da filha� (Corso & 

Corso,2006, p. 78) 

 

Enquanto floresce a beleza , a juventude e o vigor das filhas, as mães 

estão envelhecendo e perdendo sua beleza, sua juventude e seu vigor, e essa 

pode ser uma fase complicada para as mulheres; isto fica agravado no conto 

da Branca de Neve pelo fato de a madrasta não ser a sua mãe biológica, ou 

seja, a madrasta não tem pela enteada um amor materno. A menina também 

pode representar a primeira mulher de seu marido, ou ainda representar a 

juventude que pode despertar o desejo do marido, a madrasta fica com medo 

da sedução que a menina possa exercer sobre o pai, e assim tomar o seu lugar 

de importância para o marido. Os pais narcisistas são os que mais sentem a 
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ameaça em relação ao crescimento do filho, pois esse crescimento significaria 

o envelhecimento dos pais. 

Na parte do conto em que a menina é levada à floresta pelo caçador 

que, atendendo aos pedidos da menina, não a mata, mas a deixa na floresta 

sozinha e indefesa, e mesmo assim ela consegue se salvar e encontrar uma 

casinha para morar, fica claro que o perigo morava dentro de casa. Em casa, 

onde deveria haver segurança, estava ocorrendo o conflito edípico e se 

iniciando um possível jogo de sedução entre a filha e o pai, e uma rivalidade 

entre a madrasta e a enteada; passa a ser um lugar ameaçador. Já na floresta, 

que é um local conhecido por seus perigos, a menina consegue se safar e 

encontrar um lugar onde pôde ser acolhida, agora longe dos conflitos 

familiares.  

O lugar encontrado pela menina na floresta é a casa dos sete anões. Os 

anões têm certas conotações em contos de fadas: ou são bons, ou malvados. 

No caso deste conto, eles são bons e dispostos a ajudar a menina. São sempre 

representados como criaturas da terra, mineradores, espertos em seus 

negócios e detentores de grande sabedoria, vivem atrás de riquezas e tesouros 

e não se importam com coisas que dizem respeito a sexo.  Apesar de 

imediatamente gostarem de Branca de Neve, impõem uma regra para que sua 

permanência seja possível na casa: ela teria que se responsabilizar por todas 

as tarefas domésticas, portanto encontra um lugar onde possa ocupar o lugar 

feminino, mas não sexuado. Para poder crescer sossegada, Branca de Neve 

transforma seu mundo em um mundo de trabalho. Essa mudança faz parte do 

amadurecimento da menina, ela agora passa a reger-se muito mais pelo 

princípio de realidade (sendo uma mulher comum, trabalhando, esperando) do 

que pelo principio do prazer. 

Os anões têm tamanhos de crianças e barbas brancas de idosos, 

portanto se encontram fora do período do exercício sexual (antes e depois). 

Todos querem à menina muito bem, porém não a desejam sexualmente, não 

há entre eles esse tipo de disputa. Ela encontra um lugar onde não precisa se 

preocupar com sua aparência. Por essa falta de desejo sexual por parte dos 

anões pode-se compará-los à crianças pré-púberes, e talvez essa seja uma 
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das razões pelas quais eles não entendem os motivos de Branca de Neve de 

ceder às tentações da rainha. 

 Branca de Neve se descobre entre iguais, os anões são um grupo 

fraterno, onde não há competições e são de certa forma, seus equivalentes. É 

de extrema importância para os jovens ter um grupo de iguais no qual se 

apoiar, é uma forma de proteção contra os conflitos familiares gerados pela 

adolescência. Esses anões são um grupo de amigos, da mesma geração e o 

sexo fica totalmente excluído das relações, mas como nos grupos de 

adolescentes, é um lugar de transformações e é com eles que ela se prepara 

para transitar do olhar e do desejo do pai para o encontro com seu príncipe. 

Esse período em que passa com os anões, representa uma época de 

dificuldades, elaboração dos problemas, é seu período de crescimento. 

 O caçador pode ser considerado uma das facetas do rei, uma figura 

subordinada à madrasta que, ao mesmo tempo em que se submete a ela, a 

engana. Ele vê Branca de Neve como uma criança frágil e fica com pena de 

matá-la. Há então, uma certa cumplicidade entre a menina e o caçador, que 

permite a fuga. Pelo fato de enganar a rainha, mostra que ela não tem total 

controle sobre ele. Esse pai-caçador não consegue ter uma posição firme e 

definida: nem cumpre as ordens da rainha, nem sua exigência moral, de dar 

segurança e proteção à Branca de Neve. 

No geral, as crianças esperam de seus pais, proteção e segurança, e de 

suas mães, cuidados e assistência nas necessidades. Se o pai não enfrenta 

suas obrigações, a criança fica desprotegida e precisa lutar por si só para 

sobreviver, é o que faz Branca de Neve quando é abandonada e se salva dos 

perigos da floresta. 

 O fato de a figura materna mandar que um caçador mate a filha, nos 

leva a pensar no desejo filicída , que a dor da rivalidade e da inveja pode trazer 

à tona. A criança se defende procurando sobreviver à agressividade da mãe. A 

mãe, pode se sentir rival da criança, e disputando com ela o amor do pai. Nos 

últimos tempos foi muito noticiado um caso de homicídio, conhecido como 

�Caso Isabella� em que a madrasta e o pai da menina, matam-na e jogam seu 

corpo pela janela do sexto andar do prédio onde moravam, em São Paulo. A 
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menina Isabella ia completar seis anos um mês depois do crime, 

aproximadamente a mesma idade com que a madrasta do conto manda matar 

Branca de Neve.   

 Nos contos de fadas, a mãe má é geralmente representada pela figura 

de uma bruxa ou de uma madrasta. No caso da Branca de Neve, a mãe má é 

madrasta e bruxa ao mesmo tempo, além de ser extremamente bela. Sua 

feiúra era interior. Os contos de fadas, ao contrário do que se tinha na cultura 

medieval cristã, consideram a beleza como bom sinal e a feiúra como signo 

dos maus, porém a madrasta, neste conto específico, é uma exceção, mas ao 

mesmo tempo convive com uma enorme insegurança em relação a seus 

atrativos.  

 A madrasta utiliza-se de um espelho mágico para confirmar 

sempre ser a mais bela do reino. Considero o espelho como o �olhar� que 

reconhece, pois sem esse reconhecimento a beleza não faria sentido, o 

reconhecimento seria o complemento necessário à bela imagem. O impacto 

causado por nossa imagem nos outros, nos ajuda a nos enxergarmos também.  

Para nos certificarmos de que nossa imagem agrada, recursos como a 

comparação são utilizados, ou seja, as pessoas procuram superar àqueles que 

consideram parâmetros. Por isso, para a rainha, não bastava ser bela, tinha 

que ser a mais bela de todas, e principalmente ser mais bela que a pequena 

Branca de Neve. Por ter essa necessidade de ser a �mais bela� , entende-se 

que ela está aprisionada ao olhar do outro, e dependendo dele para restaurar 

um narcisismo absoluto, ou seja, está precisando do olhar alheio de aprovação 

para poder se sentir inteira.  

Existem duas hipóteses sobre a função do espelho: A primeira seria de 

que o espelho pode, neste conto, ser também considerado uma faceta do pai 

de Branca de Neve. O espelho seria o olhar pregado na parede do quarto da 

rainha, como deveria ser o homem com quem se casou, só ter olhos para a ela, 

ou este seria, pelo menos, o desejo da rainha, que seu marido só a 

enxergasse. 
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 Porém o �pai-espelho� consegue ver também a beleza de Branca de Neve, sua 

filha. O pai se dá conta de que a menina cresceu e que agora tem muitos 

encantos de femininos. E foi inclusive a partir desta constatação feita pelo 

espelho, que se deu a separação entre pai e filha, já que foi a partir do 

momento em que o espelho anunciou a beleza da menina, que a madrasta 

mandou matá-la.  

Nesta, como em muitas outras famílias, só há lugar para uma mulher ser 

amada, a outra tem que ser expulsa. A filha, expulsa desta família, vai agora 

em busca de seu próprio espelho, ou seja, vai em busca de um amor. 

Porém, há uma segunda hipótese: a de o espelho ser uma outra faceta 

da própria Branca de Neve, já que a filha, quando pequena, acha a mãe a 

mulher mais bonita do mundo, mas quando cresce, começa a se achar bem 

mais bonita que todas, inclusive mais bonita do que a mãe, e é isso o que o 

espelho diz. 

Quando a madrasta manda matar a menina, pede suas vísceras como 

prova do assassinato e para que sejam comidas no jantar. Isso pode 

representar duas coisas: a primeira seria uma sede de vingança pelo o que a 

menina estava se tornando para ela; a segunda seria, como acreditavam vários 

povos, que ingerir o inimigo serviria para apropriar-se de suas qualidades, ou 

seja, comendo seus órgãos a madrasta estaria incorporando os atributos de 

beleza e juventude da menina. 

 A madrasta se utiliza de alguns disfarces para poder chegar à 

Branca de Neve. Esses disfarces foram usados de forma muito sábia pela 

rainha, pois ela calcula que de uma idosa não há muito a se desconfiar e uma 

camponesa seria uma mulher sem atrativos, que viveria somente para o 

trabalho e não se interessaria por mais nada. 

  Os objetos que a bruxa oferece à menina, demonstram que agora 

Branca de Neve já é uma mulher muito vaidosa. Primeiro uma fita de seda para 

amarrar em seus cabelos e depois um pente para deixá-los ainda mais belos. 

Nos dois casos, mesmo tendo sido alertada pelos anões sobre possíveis 

disfarces da madrasta, Branca de Neve cede às tentações, que se aproximam 
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dos desejos internos da menina, ou seja, o que pode representar o despertar 

de seu desejo sexual. 

A madrasta, na terceira e última tentativa de matar Branca de Neve, 

envenena uma maçã. A função materna de nutrir, fica invertida nesse caso, já 

que a mãe é a fonte primaria de alimento aos filhos e responsável por sua 

alimentação por grande parte de suas vidas, aqui acaba dando à filha uma 

comida envenenada. 

Desta última vez, a rainha se disfarça e oferece à menina uma maçã, 

que é símbolo do fruto proibido. Ao morder essa maça, seu destino é alterado, 

morre a menina, e nasce uma mulher.   

O conto da Branca de Neve traz uma importante advertência quanto às 

conseqüências do narcisismo. Branca de Neve quase foi aniquilada por causa 

disso quando cedeu duas vezes à sedução da madrasta que propunham deixá-

la mais bela, e a rainha foi de fato destruída pelo seu narcisismo.  

É comum nos contos de fadas, que os personagens caiam em um sono 

profundo que pode durar até anos. O despertar desses sonos, ou o 

renascimento simbolizam a conquista de maturidade. Branca de Neve passa 

por isso três vezes, e na última, quando acorda, já se encontra pronta para 

casar-se. A morte de Branca de Neve expressa uma possibilidade de ser vista, 

permite que sua beleza fique em exibição e que com isso possa ser desejada 

pelos que a vêem, já que está exposta numa urna transparente. 

A menina fica como morta, exposta em um caixão de cristal por muito 

tempo até que um príncipe resolve levá-la. Essa morte possibilita que Branca 

de Neve possa ser vista, torna possível que sua beleza seja exibida e 

desejada, e é isso o que ocorre, o príncipe a vê, fica fascinado por sua beleza e 

decide levá-la com ele. Esse príncipe pode representar a exogamia, união com 

algo de fora do âmbito familiar envenenador, ele vem para salvá-la e casar-se 

com ela. 

  

�...A aprendizagem sobre o bem e o mal - 

obter conhecimento - parece dividir nossa 
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personalidade ao meio: o caos vermelho de 

emoções desgovernadas, o id; e a pureza branca de 

nossa consciência, o superego. À medida que 

crescemos vacilamos entre o turbilhão do primeiro e 

a rigidez do segundo (...). A idade adulta só pode ser 

alcançada quando estas contradições internas são 

resolvidas e conseguimos um novo despertar de ego 

maduro, onde o vermelho e o branco coexistem 

harmoniosamente.�                  (BETTELHEIM,1980, 

p.253) 
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JOÃO E MARIA 
 
 

A história de João e Maria começa quando a madrasta convence o pai 

das crianças de que estão numa fase de escassez de alimentos e que seria 

então necessário se livrarem dos irmãos. O pai reluta, mas acaba aceitando a 

idéia. Porém, as crianças ouviram essa conversa, e antes de mais nada saíram 

em busca de pedrinhas para que pudessem marcar o caminho de volta para 

casa. A primeira vez que são deixados na floresta, conseguem voltar seguindo 

as pedrinhas deixadas por João no caminho. 

A madrasta descobre a estratégia dele e tranca as portas de casa com a 

intenção de não deixá-los sair para buscar mais pedras. No dia seguinte são 

levados mais uma vez para a floresta, só que como não tinham pedras, 

acabaram pegando restos de pão que tinha em casa. Deixaram então pelo 

caminho as migalhas de pão, que foram comidas por pássaros, o que impediu 

que voltassem.  

Ficaram então na floresta, os dois irmãos juntos, e acabaram sendo 

guiados por um pássaro branco até uma casa feita de doces. Essa casa 

pertencia a uma bruxa, que a principio foi super acolhedora e permitiu que as 

crianças comessem o quanto quisessem.  

Depois, a bruxa trancou João numa gaiola e colocou Maria para 

trabalhar em casa. Durante muitos dias ela alimentou o menino pois o queria 

bem rechonchudo para poder comê-lo, mas toda vez que ia ver o dedo de João 

para ver se e já estava pronto para virar refeição, o garoto ele lhe mostrava um 

ossinho. 

Um certo dia a bruxa resolveu que o comeria mesmo assim magrinho, 

Maria sentindo o perigo, enganou a bruxa pedindo para que ela se abaixasse 

para ver uma coisa no forno e acabou empurrando-a para dentro. Os dois 

conseguiram então, escapar. Antes de deixarem a casa da bruxa, pegaram 

diversas pedras preciosas que ela guardava. 
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Enquanto isso, na casa da família dos irmãos, a madrasta havia 

morrido,e o pai,arrependido de deixar os filhos na floresta, andava muito triste. 

No caminho da volta tinha um rio que deveria ser atravessado para que 

pudessem chegar em casa.  Maria pensou então em atravessá-lo sentados 

num pato, mas percebeu que se os dois fossem juntos, o animal afundaria. 

Então teve a idéia de ir um de cada vez. Conseguiram fazer a travessia e 

chegar em casa, sãos e salvos, para alegria do pai. 

No conto de João e Maria, as crianças são expulsas de casa, pois os 

pais não tem mais condições alimentá-los. As crianças se sentem 

abandonadas pelos pais. No fundo, toda criança tem desejo de abandonar, e ir 

em busca de pais melhores, e angústia de ser abandonado, que pode ser tanto 

a falta de cuidados físicos, quanto parar de ser amado.  

A tarefa de crescer apesar de trazer ganho, também acarreta muitas 

perdas, o que a torna muito complicada, e pode fazer com que a criança 

entenda essa independência como um abandono por parte dos pais. 

Na história, depois de serem deixados na floresta pelo pai e pela 

madrasta, os irmãos se unem e saem em busca do que precisam, e isso 

convida a criança que tem contato com este conto, a também sair do seu lugar 

de passividade e ir atrás do que quer. Eles vão em busca de um ideal perdido. 

Procuram por algum lugar ou por alguém que possa lhes prover esse alimento 

de que tanto sentem falta. 

Como foram impedidos de acharem pedrinhas para marcar o caminho, 

João encontra migalhas de pão que joga durante todo o caminho para garantir 

seu retorno a casa, porém estes acabam sendo comidos por pássaros, 

impedindo que eles regressem. O pão representa o alimento, o combustível do 

homem. Por causa dessa idéia de João, percebe-se que ele estava tão 

dominado pela fome, que não chegou a pensar na possibilidade de algum 

animal da floresta também sentir fome e comer suas marcas, estava num 

estado auto-referido, narcisista, capaz apenas de se enxergar, de entrar em 

contato com as suas fomes, não conseguindo se colocar no lugar do outro, 
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nem chega a considerar esse outro. Se não se encontrasse nesse estado, 

saberia, certamente, que a conseqüência poderia ser esta. 

Para se ter uma idéia do contexto social e cultural da época em que 

esse conto foi criado, era comum que os pais comessem primeiro e só depois 

alimentassem os filhos com as sobras. A criança só passou a ser entendida 

como alguém que devesse ser cuidado e protegido, na modernidade.  

Há portanto, duas hipóteses para a fuga das crianças: 

A primeira seria de que apesar de os pais de João e Maria sempre lhes darem 

tudo o que puderam, no imaginário das crianças, provavelmente, eram tidos 

como privadores, já que eles sentiam que lhes faltava alguma coisa. Os pais 

reais costumam ser cobertos de projeções dos filhos, sendo que a projeção é a 

operação pela qual o sujeito expulsa de si e localiza no outro (pessoa ou 

coisa), qualidades, sentimentos, desejos, que ele desconhece ou recusa nele. 

O que importa é que as crianças, apesar de alimentadas, ainda se sentiam com 

�fome� (de alimento e/ou afeto, já que para psicanálise o alimento pode ser 

físico, a comida em si, ou psíquico,amor e atenção por exemplo). É comum que 

crianças desejem e exijam sempre mais dos pais, no caso de João e Maria, 

eles sentem que os pais não lhes alimenta adequadamente, vivendo frustrados. 

Portanto, quase todas as crianças podem se identificar com estes dois irmãos 

Uma segunda hipótese seria a de que quando chegou a fase da escassez de 

alimentos, resolveram que não daria mais para alimentar duas crianças, e que 

o melhor seria os deixarem na floresta à sua própria sorte. 

Os protagonistas deste conto trazem uma ansiedade oral muito grande, 

que se origina da voracidade e da avidez, o que vale tanto para alimento 

quanto para afeto. Essa voracidade é sinal de insaciabilidade, e saem então 

para a floresta em busca dessa satisfação. Quando as crianças encontram a 

casa de doces, que pertence a bruxa, são arrebatadas por anseios 

incontroláveis e começam por devorar o  telhado, sem pensar nas 

conseqüências deste ato. A bruxa, que pode ser uma outra faceta da madrasta, 

a princípio, permite que isso ocorra, sendo considerada nesta parte do conto 

como uma figura materna gratificadora. 
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A casa é a representação da mãe boa, que oferece seu corpo como 

fonte de nutrição.  

O preço a ser pago por devorarem essa casa de doces da floresta, é 

alto. João é preso, e alimentado com o intuito de virar comida de bruxa. 

Engaiolado, ele fica num papel mais passivo e regressivo, impendido de 

crescer, porém mantém a esperteza e consegue enganar a bruxa. Já Maria, 

que também perde o Paraíso, além de virar comida de bruxa no final, agora 

ainda tem que fazer os trabalhos domésticos. O trabalho da menina retrata a 

perda da passividade do bebê. Porém, esse trabalho contribuiu para sua 

independência, e acabou partindo dela o plano de reagir. Com isso, os dois 

conseguem entender que os adultos não são tão poderosos e onipresentes 

quanto acreditavam. 

À medida que vão se saciando de tanta comida, vão também se livrando 

da dependência oral e conseguem se livrar da mãe ameaçadora, a essa altura, 

já sendo representada pela figura da bruxa, que é constituída através da 

própria agressividade da criança, por conta de projeção. É a partir daí também, 

que conseguem redescobrir os pais bondosos. Isso só ocorre graças ao 

encontro com a bruxa, que lhes permite encontrar a felicidade e a integração. 

Os irmãos se unem e vão em busca do que precisam, e quando se 

livram das fixações orais, se tornam mais maduros e capazes de resolverem 

seus problemas através da própria inteligência. Conseguem portanto, criar uma 

certa independência um do outro e dos pais, o que fica claramente 

demonstrado na volta das crianças para casa, quando eles precisam 

atravessar um rio, e a única alternativa seria atravessá-lo era sobre um pato, 

mas se os dois fossem de uma só vez, o pato afundaria, portanto, Maria dá a 

idéia de ir um de cada vez, o que marca a primeira separação dos irmãos. 

Para voltarem pra casa, depois de se livrarem da bruxa, encontram esse 

rio que deve ser atravessado para que se possam chegar em casa. Na ida 

esse rio não aparece, mas travessias deste tipo costumam aparecer em 

histórias do folclore e mitológicas como representantes de alguma 

transformação, uma passagem para outro nível de existência, por isso só são 

capazes de ultrapassá-lo na volta. 
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Quando saem da casa da bruxa, levam consigo pedras preciosas que 

encontram na casa de doces, essas pedras podem representar o valor 

mundano, o dinheiro propriamente dito, o que os ajudará a conseguir o que 

precisam, como comida e bem-estar. Portanto saem da casa da bruxa repletos 

de independência. 

Em contos como este, as figuras de bruxas e de madrastas são sempre 

as forças inimigas, mas neste caso, foram de essencial importância para a 

integração, maturidade, para a possibilidade de se livrarem das fixações orais e 

para a redescoberta dos pais bondosos. Foi também no contato com estas 

forças inimigas que as crianças tornaram-se prontas para lutar. 

As histórias são de extrema importância para as crianças , pois são 

continentes onde eles podem depositar suas angústias. É mais fácil viver as 

angústias individuais através da arte (literatura, cinema, teatro), e da 

identificação com os heróis, pois o sujeito isolado vê-se pertencendo a uma 

tradição simbólica e pode sentir-se parte da humanidade. 

A partir de filmes e histórias, o sujeito consegue dividir sua dor com 

alguém, percebe que outras pessoas sentem o mesmo que ele, o que facilita 

atravessar aquele momento. O mesmo ocorre no processo terapêutico, quando 

o individuo divide suas vivências com o terapeuta e consegue adquirir novos 

horizontes e construir um repertório simbólico que pode auxiliá-lo a atravessar 

seus conflitos e orientá-lo na busca de seus objetivos. 
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Os contos de fada, são narrativas muito antigas, que sobrevivem até os 

dias de hoje principalmente por seu conteúdo simbólico. São muito diferentes 

das histórias atuais que tentam poupar as crianças escondendo o mau. Nos 

contos de fada, o mau aparece tanto quanto o bem. As figuras presentes nos 

contos de fada não são ambivalentes. 

É também motivo de sobrevivência dos contos de fada o fato de 

trazerem sempre a temática de medo. Isso gera um fascínio nas crianças que 

se identificam com as situações, e conseguem configurar melhor suas 

angústias e entender melhor seus medos. Além do fato de os contos trazerem 

sempre os problemas e as soluções possíveis para eles.  

Os contos de fada também são muito utilizados, de diversas maneiras 

em psicoterapia, já que estas histórias apresentam diferentes estágios do 

desenvolvimento humano, conflitos, metas, problemas e possíveis desfechos. 

Pode também ser utilizada a técnica em que o próprio paciente narre algum 

conto de fada que o agrade, ou que se identifique, e a partir daí o terapeuta 

observa as distorções da história real para a do analisando. 

O trabalho se baseou-se em Donald Woods Winnicott, psicanalista que 

pensou essencialmente nas crianças para fundamentar grande parte de sua 

teoria. Trata muito da relação das crianças com suas mães e dos problemas 

que podem ser gerados nos filhos por conta de falhas nessa relação primária. 

Como por exemplo a importância de uma mãe suficientemente boa e dos 

fenômenos transicionais. 

Analisou-se neste trabalho o conto da Branca de Neve e de João e 

Maria. Em ambos, a figura materna é muito presente, mesmo que parecendo 

serem completamente más, têm importante função no desenvolvimento do 

psiquismo das crianças. 

Os contos de fada são continentes em que as crianças podem depositar 

suas angústias. Se identificam com personagens, sofrem com eles, e até se 

realizam através deles. Partindo desse ponto, o sujeito vê-se pertencendo a 

uma tradição simbólica, entende que o que se passa com ele, também se 

passa com outras pessoas, e dividindo sua dor, consegue adquirir novos 



 48

horizontes e atravessar com mais tranqüilidade aquele momento. Este pode ser 

o maior ponto em comum entre os contos de fada e o processo terapêutico. 

Neste último, o analisando divide sua dor com o analista, e juntos buscam 

maneiras de aliviá-la e encontrar tais horizontes que o ajudem a construir novo 

repertório simbólico. 
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BRANCA DE NEVE 

 

Era uma vez uma rainha que pregava botões nas camisas de seu 

esposo, apoiada no parapeito de ébano da varanda do palácio. Flocos de neve 

alvíssima iam caindo e formando camadas sobre as ruas e canteiros no jardim 

real. De repente, a rainha espetou a agulha no dedo e viu três gotas de sangue 

pingarem na neve do jardim.Aquelas três pintas, de vermelho muito vivo na 

brancura puríssima da neve, fizeram a rainha pensar:� Ah, se eu tivesse uma 

filha tão branca como esta neve, tão corada como este sangue e de cabelos 

tão negros como este ébano!...� 

 Meses depois ela teve uma filhinha branca como a neve, corada como o 

sangue e de cabelos ainda mais pretos que o ébano. Infelizmente, ao nascer 

essa criança, que se chamou Branca de neve, a rainha morreu. 

 Um ano mais tarde, o rei viúvo casou-se de novo com uma princesa 

muito bonita, porém tão vaidosa que não admitia que pudesse haver beleza 

maior que a sua. Essa princesa possuía um espelho encantado no qual 

costumava mirar-se dizendo:  

 

- Ó espelho, dizei-me ainda, 

das mulheres qual a mais linda? 

 

E o espelho respondia: 

 

- Quem mais senão vós, ó bela rainha? 

 

A vaidosa dama sentia-se feliz com a opinião do espelho, porque os 

espelhos nunca mentem. 

A pequenina Branca de Neve, porém, foi crescendo e tornou-se, aos 

sete anos, de tal formosura que passava a orgulhosa rainha de longe. Em um 
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dia em que esta, como de costume, consultou o espelho, em vez de o espelho 

responder como respondia sempre, o que disse foi: 

 

- Já fostes a mais bela, rainha donairosa, 

          Porém agora Branca de Neve é a mais formosa. 

 

 Ao ouvir essa resposta, a rainha ficou amarela de despeito e ódio, e 

desde esse momento não pôde mais suportar a presença da pobre menina. E 

como Branca de Neve, cada dia que se passava, ficasse ainda mais linda, a 

madrasta não pôde conter a inveja. Chamou um caçador e deu-lhe ordem de 

levar a princesinha para bem longe na floresta e matá-la. 

 -Leva-a, mate-a e traga-me sua língua e seu coração para eu ter certeza 

de sua morte.  

 O caçador imediatamente saiu a cumprir as ordens da sua senhora; 

levou Branca de Neve para bem longe na floresta e tirou o punhal para matá-la. 

No momento, porém, em que ia cravar-lhe o punhal no peito, a pobre menina 

implorou: 

- Caçador, não me mates! Eu me embrenharei por estes bosques 

adentro e a rainha nunca mais me verá. 

A doçura de suas palavras e a extrema beleza da menina amoleceram o 

coração do caçador, que resolveu deixá-la por ali, certo de que as feras logo a 

comeriam. Nesse momento, um porco-do-mato apareceu perto. O caçador 

matou-o, cortou-lhe a língua e tirou-lhe o coração, levando-os à rainha como se 

fossem de Branca de Neve. Desse modo, provou que havia cumprido as 

ordens recebidas. 

A pobre menina ficou sozinha no mato, sem saber para onde dirigir-se, 

completamente tonta no meio de tantas árvores mudas. Começou a andar ao 

acaso sobre as pedras úmidas e cheias de musgos, esbarrando em espinhos e 

tropeçando em cipós. Encontrou várias feras, mas com surpresa viu que, em 

vez de atacá-la, as feras a olhavam com respito e admiração. 
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Andou, andou, andou ao acaso até sentir-se exausta de canseira, e ao 

cair da noite, com medo de dormir no mato, entrou numa casinha que viu ali 

por perto. Tudo era pequeno nessa casinha, mas todas as coisas dispostas 

com muita ordem e anseio. No meio da sala havia uma pequena mesa, de 

toalha muito alva, com sete pratinhos, sete talheres e sete copos minúsculos. 

Junto à parede viam-se sete caminhas enfileiradas uma ao lado da outra, todas 

com os seus lençóis muito alvos. Branca de Neve estava com fome; vendo que 

nos pratos havia sopa e nos copos havia vinho, tomou um pouco da sopa de 

cada prato e bebeu um pouco de vinho de cada copo. Desse modo, se 

alimentaria sem que os moradores da casinha ficassem prejudicados. Em 

seguida, deitou-se na primeira das caminhas. Era curta demais para seu 

tamanho. Experimentou a segunda. Era estreita demais. Experimentou a 

terceira. Era dura demais. Experimentou a quarta, a quinta, a sexta, e afinal 

verificou que a sétima parecia até feita especialmente para ela. Deitou-se, 

rezou e logo adormeceu. 

Ao anoitecer, os donos da casinha entraram. Eram sete anões que 

mineravam ouro na montanha próxima. Acenderam as sete lâmpadas 

existentes e logo perceberam que alguém havia entrado na casa e mexido nas 

coisas.  

O que havia entrado primeiro gritou: 

-Alguém sentou-se na minha cadeira! � E o segundo disse: - Alguém 

comeu do meu prato! � E o terceiro disse: -Alguém tomou da minha sopa! � E o 

quarto disse: - Alguém buliu no meu garfo! � E o quinto disse: - Alguém pegou 

na minha colher! � E o sexto disse: - Alguém sentou na minha cadeira! � E o 

sétimo disse: - Alguém bebeu do meu vinho! 

Em seguida o primeiro anão, olhando em volta, exclamou, ao ver a sua 

cama desarrumada: 

-Alguém esteve deitado na minha cama! 

Imediatamente, todos olharam para suas respectivas camas e 

verificaram que a mesma coisa havia sucedido: alguém havia estado em cada 

uma das sete camas! Nisso, o sétimo descobriu a menina a dormir na sua 
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cama. Ficou muito admirado do encontro e chamou os companheiros, os quais 

correram de lâmpadas na mão para ver a menina. 

- Como é bela! � exclamaram todos ao mesmo tempo. E tão contentes 

ficaram, que não tiveram ânimo de acordá-la. O sétimo anão, que ficara sem 

sua cama para dormir, dormiu uma hora na cama de cada um e assim a noite 

se passou. 

Ao amanhecer, Branca de Neve, logo ao despertar, ficou admiradíssima 

de ver ali aqueles anõezinhos, mas não sentiu medo nenhum, porque todos 

sorriram para ela. Um deles perguntou como se chamava. 

-Branca de Neve- respondeu ela, e contou-lhes que havia sido mandada 

para a floresta pela má rainha a fim de ser morta pelo caçador, só escapando 

graças à piedade deste, e que, afinal, depois de um dia inteiro de caminhada, 

viera ter àquela casinha, onde entrara com esperança de encontrar moradores 

de bom coração. Quando concluiu a sua triste história, os anões lhe 

perguntaram: 

-Quer ficar aqui tomando conta da nossa casa, cuidando da nossa 

comida e da nossa roupa? Se aceitar, nada faltará nunca a você. 

-Com grande prazer! � respondeu Branca de Neve, muito contente de 

ver-se livre dos perigos da floresta. 

E ficou. De manhã, os anões saíam a minerar ouro pelas montanhas e 

ao voltarem toda noite encontravam tudo arrumadinho, com o jantar posto na 

mesa. Mas como Branca tinha de ficar só na casa durante o dia, os anões 

avisaram-na que tivesse muito cuidado em não deixar entrar ninguém, porque 

senão a madrasta má poderia descobrir tudo e voltar a persegui-la. 

Enquanto isso, a rainha, lá no palácio, depois de haver comido o 

coração do porco-do-mato que o caçador lhe levara como se fosse coração da 

menina, dirgiu-se ao espelho, certa de que a sua resposta ia ser a mesma dos 

primeiros tempos. 

 

-Ó espelho, dizei-me ainda, 
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das mulheres qual a mais linda? 

 

Mas a resposta não foi a esperada, e sim esta: 

 

-Já fostes a mais bela, rainha donairosa, 

mas hoje, bem longe, no sombrio mato, 

vive Branca de Neve, agora a mais formosa, 

com pequeninos anões, à beira dum regato. 

 

 Aquela resposta deixou a rainha furiosa, pois sabia que era a verdade 

pura. Percebeu logo que o caçador a havia enganado e que portanto Branca de 

Neve ainda vivia. Pôs-se a pensar no melhor meio de libertar-se da enteada, 

pois o ciúme não lhe daria sossego enquanto Branca vivesse. Finalmente, teve 

uma idéia. Pintou o rosto, disfarçou-se de vendedora ambulante, de modo que 

ninguém a reconhecesse, e foi direitinho à casa dos anões. Lá bateu: toc, toc, 

toc. 

 -Não quer comprar lindas fitas de seda? �perguntou a traidora, logo que 

Branca de Neve apareceu à janela. � Tenho aqui uma linda coleção de peças 

de todas as cores e de todos os padrões. Você ficará ainda mais linda se usar 

estas fitas nos cabelos e na cintura. Venha aqui fora para vê-las. 

 De nada suspeitando e tentada pela beleza das fitas, Branca de Neve 

saiu e deixou que a vendedora lhe amarrasse nos cabelos uma fita. Súbito, a 

mulher agarrou-a e amordaçou-a, antes que pudesse dar um só grito. Aquele 

repentino assalto fez a menina perder os sentidos e cair no chão como morta.  

 A rainha julgando que ela de fato tivesse morrido, disse consigo, muito 

satisfeita: 

- Agora tenho certeza de que sou outra vez a mais bela! � e voltou 

para o palácio. 
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Quando nessa noite os anõezinhos entraram, foi grande a aflição deles 

ao darem com a menina desfalecida � ou morta, não sabiam, pois não 

respirava, nem fazia o menor movimento. Levantaram-na do chão; vendo a fita 

com que fora amordaçada, cortaram-na, e tudo fizeram para que voltasse a si. 

Foi o que aconteceu. Em poucos minutos, Branca deu o primeiro sinal de vida, 

depois abriu os olhos e afinal pôde falar e contar o que havia acontecido. 

-Bem, nós avisamos você! � disseram os anõezinhos. � A vendedora de 

fitas não era outra senão a sua madrasta má, assim disfarçada. De agora em 

diante, tome mais cuidado e desconfie de todos que aparecerem por aqui. 

Assim que a rainha chegou ao palácio, foi correndo consultar o espelho 

mágico. 

-Ó espelho, dizei-me ainda, 

das mulheres qual a mais linda? 

E o espelho respondeu: 

-Já fostes a mais bela, rainha donairosa, 

mas hoje, bem longe, no sombrio mato, 

vive Branca de Neve, agora a mais formosa, 

com pequeninos anões, à beira dum regato 

Ao ouvir tais palavras, a rainha quase estourou de ódio, pois queriam 

dizer que ela se enganara e Branca de Neve ainda vivia. 

-Hei de matá-la! � esbravejou a madrasta má. � Hei de descobrir um 

jeito. 

Pensou, pensou, pensou. Depois disfarçou-se de viúva e, arranjando um 

pente venenoso, foi outra vez à casa dos anõezinhos, onde bateu, toc, toc, toc. 

Branca apareceu à janela e disse: 

-Siga seu caminho minha velha. Não posso abrir a porta para ninguém. 
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-Olhe só este lindo pente � disse a velha, mostrando o pente venenoso, 

que era uma maravilha de beleza. Tão lindo, realmente, que Branca não 

resistiu: comprou-o. 

-Agora deixe-me entrar � disse a velha-, para ensinar a você como deve 

pentear-se com o lindo pente. 

Branca mais uma vez esqueceu-se das recomendações dos anões e 

deixou-a entrar. A velha imediatamente cravou-lhe o pente na cabeça, fazendo-

a cair no chão como morta. 

-Desta vez não me escapa! � murmurou a rainha disfarçada de velha. � 

Estou para sempre livre da sua maldita beleza. 

Felizmente, os anõezinhos, ao regressarem, viram a menina de novo 

desacordada e, desconfiando que seria outra maldade da madrasta má, 

puseram-na a examiná-la. Descobriram o pente cravado em sua cabeça e, ao 

retirá-lo, viram que ela se reanimava. Branca então contou o que havia se 

passado. 

-Pois aprenda � disseram os anões-, e nunca mais abra a porta para 

quem quer que seja, velha ou moça. 

Enquanto isso, a rainha chegava ao palácio e corria ao espelho para 

consultá-lo. A resposta foi a mesma da última vez, o que a desapontou, 

fazendo-a cair num acesso de cólera ainda mais violento do que todos os que 

havia tido. Jurou então que não sossegaria antes de dar cabo da odiada rival. 

Pensou, pensou, pensou. Depois envenenou, muito bem envenenada, uma 

maçã e, disfarçando-se de camponesa, foi bater à porta da casa dos anões. 

- Tenho ordens de não deixar ninguém entrar � disse-lhe Branca à 

janela. 

- Não faz mal � respondeu a camponesa. � Sou vendedora de maças e 

amanhã voltarei com uma cesta delas. Por hoje só deixo uma como amostra. 

- Tenho ordem de não aceitar coisa nenhuma � disse Branca de Neve. 
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-Tem medo de que seja venenosa? � perguntou a camponesa com cara 

de inocente. - Que bobagem! Vou parti-la em duas metades e comerei uma 

para mostrar que é maçã muito boa. 

E assim fez. Partiu a maçã em duas metades e comeu uma delas ( 

justamente a metade que não tinha veneno). Branca, que desde que viera 

morar na casa dos anões não havia comido uma só maçã, sentiu água na boca 

e não pôde resistir à tentação. Vendo a mulher comer a metade da fruta, de 

nada desconfiou e estendeu a mão para pegar a outra metade. Mas assim que 

deu a primeira dentada, caiu no chão como morta. 

Muito contente da vida, a rainha disfarçada de camponesa exclamou: 

- Branca como a neve, corada como o sangue, de cabelos negros como 

o ébano! A princesinha que era assim já não existe mais e desta vez os anões 

nada conseguirão. 

E voltou correndo ao palácio para consultar o espelho. 

- Ó espelho, dizei-me ainda, 

das mulheres qual a mais linda? 

E o espelho respondeu: 

-Sois vós, bela rainha! 

O seu coração invejoso acalmou-se e ela finalmente sossegou. 

Quando os anões voltaram e viram Branca de Neve caída no chão, pela 

terceira vez tudo fizeram para revivê-la, como antes. Pentearam-na para ver se 

descobriam qualquer coisa em sua cabeça. Por fim, convenceram-se de que 

estava realmente morta.  

Tinham de enterrá-la, mas como enterrá-la assim? Branca, apesar de 

morta, mostrava-se tão fresca e corada como se estivesse viva. 

-Não podemos enterrá-la na terra fria � disseram entre si os anões. E 

arranjaram um caixão de cristal, onde a depuseram com uma inscrição com 

letras de ouro nas qual contavam a sua vida. Puseram esse caixão sobre uma 
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rocha ali perto e todos os dias um deles ficava a vigiá-lo. Até o pássaros 

choraram a morte de Branca de Neve; até as corujas e os corvos! 

Durante muito tempo, Branca de Neve permaneceu no caixão de cristal, 

sem mudar de aspecto, como se estivesse dormindo, pois continuava branca 

como a neve, corada como o sangue e com os cabelos negros e brilhantes 

como o ébano. 

Aconteceu, porém, que um príncipe, estando a caçar por aquela floresta, 

veio pedir pouso à casa dos anões. Não encontrando ninguém, deu volta ao 

redor da casa e viu a rocha com o caixão de cristal em cima. 

- Querem vender-me este caixão? � perguntou ao anão que estava de 

guarda. � Darei quanto quiserem. 

- Não o venderemos nem por todo ouro do mundo � foi a resposta 

recebida. 

- Nesse caso permitam-me que o leve, pois, como não posso viver sem 

branca de neve, guardarei toda a vida o seu corpo em meu palácio. 

Vendo o profundo amor que o príncipe dedicava à jovem, os anões 

permitiram que ele levasse consigo o caixão de cristal. O príncipe tomou-o nos 

ombros e lá se foi. De repente, esbarrou com os pés numa pedra, tropeçou e 

derrubou-o. Com o baque, o pedaço de maçã envenenado, que ainda estava 

na boca da menina, saltou fora e ela imediatamente reviveu. 

- Onde estou? � disse, abrindo a tampa do caixão e pondo-se de pé. 

- Ao lado do príncipe que a adora e que só se casará se Branca de Neve 

quiser casar-se com ele. 

E ambos, muito alegres, contaram um ao outro tudo o que havia 

acontecido até ali. Em seguida, dirigiram-se ao palácio, onde o casamento foi 

celebrado com a maior pompa que já se viu. 

Aconteceu que a madrasta má também foi convidada; ao preparar-se 

para a festa diante do espelho e pela última vez lembrou-se de perguntar: 

-Ó espelho, dizei-me ainda, 
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qual das mulheres é a mais linda? 

E o espelho respondeu: 

- Já fostes a mais bela, rainha donairosa, 

Porém agora a noiva do príncipe é a mais formosa. 

A rainha ficou tão furiosa que quebrou tudo quanto havia no quarto, 

inclusive o espelho. A princípio resolveu não ir ao casamento; mas, não 

podendo resistir à tentação de conhecer a nova rainha, foi. Ao entrar no salão 

da festa, reconheceu logo na noiva a detestada Branca de Neve. Seu espanto 

foi tamanho que não pôde sair do lugar. 

Descoberta a sua perversidade, veio o castigo: dançar com uns sapatos 

de ferro até cair morta.  
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JOÃO E MARIA 

Perto de uma grande floresta vivia, uma vez, um casal de lenhadores 

com duas crianças: um menino chamado João e uma menina de nome Maria, 

filhos do lenhador com sua primeira mulher. O pobre homem mal ganhava para 

o sustento da família, e dia veio em que nem mesmo o suficiente para comprar 

pão conseguiu. De noite, enquanto pensava, muito triste, deitado na cama, 

queixou-se para a mulher: 

- O que será de nós? Como poderemos alimentar as crianças se nem 

pão para nós eu consigo obter? 

- Tenho uma idéia � respondeu a mulher. � Podemos levá-los, amanhã 

bem cedo, para o meio do mato, fazer fogo e lá deixá-los com um 

pedacinho de pão para cada um. Voltaremos para casa sem que nos 

vejam e assim ficaremos livres dos dois. 

- Não, isso eu nunca farei! � Disse logo o lenhador. � Não sei como 

tens coragem de pensar nisso. Sozinhos na mata as feras logo os 

devorarão. 

- Pois então nós quatro morreremos de fome, seu idiota! E você já 

deve ir preparando os caixões � retrucou a mulher, fazendo ver que 

era impossível a vida com duas crianças. O lenhador, por fim, se bem 

que muito contrariado, resolveu seguir o plano da esposa. 

Mas João e Maria, que dormiram tarde naquela noite, tanto a fome lhes 

torturava o estômago, ouviram tudo o que a madrasta conversou com o pai. A 

pobre menina pôs-se a chorar abraçadinha ao irmão. 

- Não chore, minha irmã � disse João. � Já sei o que vou fazer. E logo 

que os velhos adormeceram, levantou-se e foi ao quintal, onde 

encheu os bolsos de pedregulhos. Depois voltou para junto de Maria 

e a consolou, dizendo que se tivessem confiança em Deus não 

seriam abandonados. 

Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, a madrasta veio acordá-los. 
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- Levantem-se, preguiçosos! Vamos cortar lenha na floresta � disse ela, 

dando a cada qual um pedaço de pão. Como fosse muito pouco, trataram de 

não comê-lo antes do tempo. 

Maria levou os dois pedaços de pão, pois os bolsos de João estavam 

cheios de pedregulhos, e lá se foram rumo à floresta. Quando já tinham andado 

certa distância, o menino parou e olhou para a casa; logo adiante fez o mesmo; 

e o pai, notando que o filho andava sempre atrasado, perguntou: 

- Que tanto você olha para trás, meu filho? Por que não segue em 

frente? 

- Ah, meu pai, estou olhando para meu gatinho branco que está em 

cima do telhado. 

- Que menino bobo! � falou a madrasta. � Não vê que aquilo é reflexo 

do sol na chaminé? 

Mas na verdade o que João fazia era, ao voltar-se, deixar cair um 

pedregulho para marcar o caminho por onde seguiam. 

Quando chegaram ao meio da floresta, o pai lhes ordenou que 

juntassem alguns galhinhos secos para fazer fogo. Ajuntaram uma braçada, 

com que se acendeu a fogueira, e a madrasta lhes disse que não saíssem dali 

enquanto ela e o marido estivessem cortando lenha. Voltariam logo ao cair da 

noite para buscá-los. 

João e Maria lá ficaram sentadinhos, julgando que o pai estivesse perto, 

pois de vez em quando ouviam pancadas de machados nas árvores. Mas era 

engano. Tratava-se apenas de um galho seco que, soprado pelo vento, batia 

de encontro ao tronco.  

Lá pelo meio-dia, cada qual comeu um pedacinho de pão, e como, por 

mais que esperassem, os pais não apareceram, não puderam resistir ao sono e 

dormiram. Quando acordaram já era noite escura e a menina pôs-se a chorar 

de medo, agarradinha ao irmão. Este acalmou-a, dizendo que esperasse pelo 

nascer da lua, pois então poderiam voltar para casa. Assim se fez. Logo que o 

luar clareou toda a estrada, João, tomando a  irmã pela mão, foi seguindo os 
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pedregulhos que deixara cair e que reluziam à luz da lua. Caminharam durante 

a noite inteira e pela manhã chegaram em casa. Ao baterem na porta, a 

madrasta veio abrir, ralhando logo com os dois: 

- Que é que ficaram fazendo por lá que não vieram quando eu os 

chamei? Pensei até que não voltassem mais. 

Mas se ela ficou aborrecida com a volta dos dois, o mesmo não 

aconteceu com o pai, que estava com grandes remorsos de haver deixado os 

filhinhos no mato para serem comidos por feras. 

Passado algum tempo, a miséria de novo começou a torturar a pobre 

gente, e uma noite os dois irmãos ouviram a madrasta dizendo ao marido: 

-Já não existe mais nada outra vez; só nos resta meio pão. Temos de 

separar-nos das crianças. Poderemos levá-las para bem longe, de modo que 

não possam voltar. É a única salvação, pois do contrário morreremos de fome. 

O lenhador ficou muito triste e de modo algum queria concordar com a 

esposa; mas tanto esta falou e tanto fez que afinal, o homem se viu obrigado a 

aceitar aquele alvitre. 

Como tivessem ouvido tudo, logo que a casa ficou em silêncio, João 

levantou-se para juntar as pedrinhas, mas dessa vez a madrasta havia 

trancado a porta para que ele não pôde sair. Mesmo assim consolou a 

irmãzinha, que chorava, dizendo-lhe que, se tivessem fé em Deus não seriam 

abandonados. 

No dia seguinte, de madrugada, a madrasta arrancou-os da cama, 

dando um pedaço de pão a cada um, porém menores que da primeira vez. No 

caminho, João foi esfarelando sua fatia de pão. 

- João, por que tanto pára e olha para trás? Vamos, apresse o passo. � 

disse o pai. 

- Estou vendo se enxergo o meu pombinho branco � respondeu o 

menino. 

- Sempre o mesmo tolo! � falou a madrasta. � Aquilo é o reflexo do sol 

na chaminé. 
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Mas mesmo assim João foi marcando o caminho com migalhas de pão. 

Os meninos foram levados para o meio da floresta, onde nunca haviam 

entrado, e lá acenderam uma enorme fogueira. A madrasta lhes fez as mesmas 

recomendações da primeira vez, isto é, que não deixassem aquele lugar 

enquanto não fossem chamados para voltar para casa. 

Pelo meio-dia, Maria repartiu a sua fatia de pão com João, que 

esfarelara a sua pelo caminho, e depois deitaram-se para dormir. Mas o sol se 

escondeu sem que ninguém viesse buscar nem chamasse os dois e, noite alta, 

ao despertarem, João consolou a irmã, dizendo-lhe que esperasse o nascer da 

lua, pois poderiam achar o caminho, guiados pelas migalhas de pão que ele 

deixara cair. Entretanto, veio o luar e eles nada conseguiram ver; os 

passarinhos haviam comido todas as migalhas de pão. João continuou a 

animar a irmãzinha, dizendo que logo encontrariam o caminho de casa. Mas 

não o encontraram. Andaram a noite toda e mais o dia seguinte, só tendo frutas 

do mato para matar a fome, o que os foi enfraquecendo pouco a pouco. Por 

fim, o cansaço os fez deitarem-se debaixo de uma árvore, onde adormeceram. 

Já era o terceiro dia passado fora de casa e ainda não haviam 

conseguido encontrar o caminho. João viu logo que, se alguém não viesse 

buscá-los, morreriam de fome. Nisso, um pássaro branco, muito bonito, cantou 

numa árvore e pôs-se a pular de galho em galho. Os meninos o foram 

acompanhando até chegarem a uma casinha toda feita de bolo e com as 

janelas de açúcar. 

- Vamos entrar � disse João. � Eu como um pedacinho do telhado e 

você come uma janelinha. � E, dizendo isso, os dois, esfomeados como 

estavam, puseram-se a quebrar pedacinhos da casa para comer. Nisso, 

ouviram uma voz muito meiga dizer: 

- Tip, tap, tip, tap, quem está arranhando a minha porta? 

- O vento, o vento filho do céu! � responderam as crianças e 

continuaram a comer sem parar. 

João, achando o telhado muito gostoso, resolveu tirar um pedação, 

enquanto a irmã, arrancando uma das folhas da janela, pôs- se a chupá-la, 
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muito contente da vida. De repente, a porta abriu-se e apareceu uma velha, 

muito velha, com duas muletas, uma em cada braço. João e Maria ficaram 

amedrontados e deixaram cair os doces que estavam comendo; mas a velha, 

chamando-os para perto, perguntou-lhes como vieram parar ali e disse-lhes 

que não tivessem medo, que entrassem pois seriam bem recebidos. 

Dentro da casa havia uma mesa com os mais finos doces e, num 

quartinho nos fundos, duas caminhas bem arrumadas. João e Maria deitaram-

se, contentíssimos por terem então encontrado uma velha tão boa. Mal sabiam 

que aquela velha não passava de uma feiticeira, que construíra a casa de 

doces para atrair crianças. Logo que as tinha em seu poder, ela as matava 

para comer. As feiticeiras têm olhos vermelhos e por isso não enxergam bem, 

mas em compensação sentem cheiro de criança de longe. Quando os dois 

irmãos chegaram perto da casa, ela sorriu de satisfação ao pensar que vinham 

mais dois para a panela. 

Na manhã seguinte, a feiticeira foi ao quarto dos meninos; ao vê-los 

adormecidos, não pôde deixar de lamber os lábios, exclamando: 

- Devem dar um excelente assado! � e, dizendo isso, agarrou João e 

trancou-o num quartinho. Acordou depois Maria e obrigou-a a ir buscar água 

para fazer o almoço do irmão. 

- Ande depressa com isso! Quero que seu irmão engorde logo para eu 

poder comê-lo assado. 

A pobre menina começou a chorar, embora isso nada adiantasse. Tinha 

de fazer tudo o que a feiticeira mandava. Para João ela preparou bons quitutes, 

mas para Maria só deu uma perna de caranguejo onde nada havia que comer. 

Todas as manhã, a feiticeira ia ao quarto e dizia: 

- João, ponha o dedinho para fora, para eu ver se está engordando. 

Mas o menino punha um ossinho, e a bruxa, não enxergava bem, ficava 

admirada de o ver tão magrinho ainda. Passadas quatro semanas e 

percebendo que João não engordava, ela perdeu a paciência e resolveu comê-

lo magro mesmo. 



 68

-Maria � gritou ela -, traga água. Vamos! Depressa com isso! Magro ou 

gordo, vou cozinhar João para o jantar de hoje. 

E a pobrezinha viu-se obrigada a trazer, com lágrimas nos olhos, a água 

que a feiticeira pedia. 

-Meu Deus, ajudai-me! � pediu a menina. � Se as feras nos tivessem 

devorado, teria sido muito melhor, pois morreríamos juntos. 

-Pare com esse barulho! � gritava logo a feiticeira, 

Maria foi obrigada a encher o caldeirão com água e acender o fogo. 

- Mas primeiro vou assar pão � disse a velha. � Já aqueci o forno e 

aprontei a massa. Quero que você entre para ver se está bastante quente � 

falou ela, empurrando a menina para o forno, pois sua intenção era comer os 

dois no mesmo dia. Mas, Maria, percebendo a manobra da bruxa, disse-lhe 

que, como não sabia entrar no forno, precisava ser ensinada. 

- Oh, pateta! � exclamou a bruxa. � Parece incrível que não saiba entrar 

no forno! � e, dizendo isso, levantou-se e pôs a cabeça dentro do forno para 

mostrar como se fazia. 

 Mais que depressa, Maria deu-lhe um empurrão e trancou a porta do forno. A 

bruxa rompeu em berros horríveis, mas Maria fugiu dali para ir salvar o irmão. 

 Este, logo que se viu livre, abraçou-a e nada mais tendo a temer, 

entraram pela casa da feiticeira, onde em cada canto havia uma caixa com 

pérolas e pedras preciosas. 

- São melhores que as pedrinhas lá de casa � disse o menino 

abarrotando os bolsos, enquanto a irmã enchia o avental. Feito isso, 

resolveram sair logo dali. Mas não tinham andado muito quando chegaram às 

margens de um rio. 

- E agora, como vamos atravessá-lo? � perguntou João. 

- Lá esta um patinho branco! � disse a menina. � Vou pedir-lhe que nos 

passe para o outro lado. � E cantou: 
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- Aqui estamos tão sozinhos 

patinho, patinho branco 

não há ponte, nem barquinhos, 

vem passar-nos para o outro lado. 

 

 Nem bem acabou de cantar e logo o patinho veio pôr-se às suas ordens. 

A menina subiu às costas da ave, dizendo ao irmão que fizesse o mesmo. 

- Não! � exclamou ele. � Ficará muito pesado. É melhor que passemos 

um de cada vez. 

E assim foi. O patinho levou-os para a outra margem, um de cada vez. 

Puseram-se então a andar e, depois de muito andarem, chegaram a uma 

floresta muito conhecida, onde logo descobriram o caminho de casa. Daí por 

diante foram correndo e, quando entraram na sala, pularam para o colo do pai, 

que desde que se separara dos filhos, nunca mais tivera um só momento de 

alegria. Além de tudo, a madrasta havia morrido. 

Maria abriu o avental, e as pedras preciosas rolaram pelo chão. João fez 

o mesmo, jogando pela sala as pérolas trazidas. E acabou-se a miséria. Todos 

viveram muito felizes dali por diante. 

 

 

 

 


