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RESUMO 

 

Contos de fadas são obras milenares que apresentam marcas sociais, 

temporais e imaginárias. Seus enredos instigam a imaginação e reportam questões 

reais, podendo ser consideradas um campo de estudo para áreas de pesquisas 

diversas. O conto “A Bela e a Fera”, originalmente publicado no século XVIII, por 

Madame de Villeneuve, é visto como uma das obras que se perpetuou pelo tempo e 

que merece análises mais profundas do que restritas ao campo literário. A proposta 

desta pesquisa é averiguar questões psicanalíticas, como o narcisismo, na 

personagem Bela, em especial do conto adaptado por Madame de Beaumont, de 

1756. Para isso, o embasamento teórico da Psicanálise por Sigmund Freud e seus 

predecessores será de grande valia para identificar quais atributos determinados ao 

narcisismo são encontrados na personagem ao longo do enredo. Além disso, ao 

considerar que as concepções psicanalíticas se entrelaçam, é possível identificar 

aspectos do complexo de Édipo na personagem, o que ratifica o quão ampla esta 

investigação pode ser.  

Palavras-chave: Contos de fada. A Bela e a Fera. Psicanálise. Narcisismo. 



ABSTRACT 

 

Fairy tales are millennial works that may display social, time, and imaginary 

marks. Its plots not only instigate imagination and report real issues, but may also be 

considered a study field for a variety of research areas. The fairy tale “Beauty and the 

Beast”, originally published in the 18th century, by Madame de Villeneuve, may be 

seen as one the works that established itself in time and deserves deeper and broader 

analysis rather than restricted to the literary field. This research proposes to verify 

psychoanalytic issues, such as narcissism, present in the character of Belle, especially 

in the tale adapted by Madame de Beaumont, from 1756. To do so, the theoretical 

base of Psychoanalysis by Sigmund Freud and his predecessors will be of great 

importance in order to identifying which attributes determined to narcissists may be 

found in the character throughout the narrative. Furthermore, it is possible to recognize 

aspects of Oedipus complex in the character, since psychoanalytic definitions are 

entwined, which ratifies how broad this investigation can be. 

Keywords: Fairytales. Beauty and the Beast. Psychoanalysis. Narcissism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Contos de fadas são obras milenares que perpassam diversas gerações e, 

mesmo que com certas alterações ao longo do tempo, mantêm-se atreladas à 

sociedade. Segundo Nelly Novaes Coelho, “Os contos de fadas fazem parte desses 

livros eternos que os séculos não conseguem destruir e que, a cada geração, são 

redescobertos e voltam a encantar leitores ou ouvintes de todas as idades” (COELHO, 

2008, n.p1). Entende-se a partir dessa citação que inseridos no âmbito da Literatura, 

destinada inicialmente ao público infanto-juvenil para a transmissão de conceitos e 

valores da sociedade, esses contos perpetuam o prazer aos adultos de rememorá-

los e recontá-los às novas gerações. Da mesma forma, essas narrativas podem 

tornar-se objeto de pesquisas acadêmicas, seja no âmbito literário, seja no 

antropológico, seja no social ou, como no caso desta investigação, no âmbito de 

questões da psicanálise. 

Neste trabalho, o foco literário é um conto de mais de 200 anos de existência 

e que permanece até a contemporaneidade no imaginário coletivo: “A Bela e a Fera”. 

Uma das primordiais exclusividades deste conto se encontra no fato de ele ter sido 

escrito por uma mulher, Madame de Villeneuve, na França de 1740. Além do mais, o 

mesmo conto foi adaptado e publicado posteriormente por Madame de Beaumont, 

em 1756, versão esta que proporcionou diversas adaptações literárias, audiovisuais 

e teatrais para as épocas seguintes. Tais versões foram publicadas posteriormente 

em diversos formatos literários e um deles, a obra de Susana Ventura (2019), recebe 

destaque, ao ser publicada em 2020, por conta da compilação da autora de contos 

de autoria feminina entre os séculos XVII e XVIII. 

A psicanálise, por sua vez, também se mantém atrelada a diversas áreas de 

estudos, em especial na busca pela compreensão de como a mente humana reage 

diante de situações realistas ou imaginárias. No âmbito desta pesquisa, a psicanálise 

de Sigmund Freud institucionalizou teorias básicas que, mesmo após variadas 

adaptações e análises de certos estudiosos da área, são imprescindíveis para a 

devida compreensão da linha lógica da Psicanálise. 

                                                      
1N.p. = não paginado. Doravante, todas as citações referentes ao e-book de Coelho (2008) lançarão 
mão desse recurso, uma vez que em publicações desse tipo não há paginação precisa. 



11 
 

Este trabalho se propõe a fazer uma análise da personagem Bela, presente 

em ambas as versões literárias do conto, pelo olhar da Psicanálise, em especial para 

os indícios de narcisismo que a personagem parece exibir em suas atitudes e como 

os coadjuvantes da narrativa interagem com ela. 

Os conceitos e as ideias de Freud são o pilar desse trabalho, com algumas 

pinceladas de estudiosos contemporâneos, para reiterar a relevância do pensamento 

do pai da psicanálise. 

No senso comum, a noção de narcisismo pode ser considerada uma 

característica negativa para a personalidade humana. No entanto, este trabalho visa 

apontar que mesmo uma personagem tão altruísta como Bela pode apresentar tais 

traços narcisistas e ainda não ser percebida como vilã. Vale ressaltar de antemão que 

o transtorno de personalidade narcisista apresenta níveis e que o caso de Bela é algo 

mínimo, mas perceptível aos olhos daqueles que compreendem e estudam as 

concepções psicanalíticas e literárias. 

Ainda é possível considerar, de acordo com todos os apontamentos 

presentes nesta pesquisa, particularmente em relação à construção de personagem 

exposta por Antonio Candido em A personagem de ficção (2007), que Bela passou 

por diversas adaptações em épocas distintas e, ainda assim, manteve-se com sua 

essência. Sua bondade é perceptível na sua dedicação ao cuidar do pai e da família 

em tempos de dificuldade financeira. Sua maldade, no entanto, é algo mais delicado 

de se abordar, pois se trata de uma heroína, e, assim, essa análise não foi 

aprofundada neste estudo. Contudo, o excesso de apoio à sua família pode ser 

apontado como uma atitude maldosa, pois, por conta de seu apego familiar, a 

personagem não cumpre o trato com a Fera, colocando a segunda em risco de morte. 

Assim, o principal intuito desta pesquisa é comprovar como tais aspectos 

narcisistas podem ser exibidos em uma personagem heróica de contos de fadas e 

como algumas características psicanalíticas da jovem são perceptíveis, tais como a 

tríade ego, superego e id, recalque, o inconsciente, as pulsões, a libido, o narcisismo 

e o complexo de Édipo. Estima-se a possibilidade de que os leitores, ao entrarem em 

contato com a obra literária, possam identificar tais atributos supracitados e, portanto, 

atestar as suposições aqui propostas. 
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Este trabalho tem como objetivo principal analisar a personagem Bela do 

conto “A Bela e a Fera” sob o viés da psicanálise, por meio da compilação de teorias 

sobre os contos de fadas, as concepções psicanalíticas básicas referentes ao 

narcisismo e um resumo sobre as versões literárias originais do conto. 

O primeiro capítulo introduz as ideias e propostas iniciais da pesquisa, além 

da preparação do esquema de cada capítulo subsequente. 

O segundo capítulo apresenta embasamento teórico acerca do ato de contar 

histórias, dos contos populares e como a presença dos mesmos propiciou a 

consolidação dos contos de fadas, com a apresentação pontual de algumas vertentes 

relacionadas a como analisar um conto de fadas. 

No terceiro capítulo encontram-se as bases psicanalíticas: a relação da 

psicanálise com a mitologia, em especial sobre o narcisismo e o complexo de Édipo, 

além de uma breve descrição dos conceitos psicanalíticos básicos para se 

compreender os escritos de Freud sobre o narcisismo. 

O quarto capítulo tem como objetivo apresentar uma breve explicação sobre 

a origem do conto “A Bela e a Fera”, assim como resumos das versões originais 

escritas por Madame de Villeneuve, em 1740, e por Madame de Beaumont, em 1756. 

Para o quinto capítulo há uma ênfase na análise acerca da personagem Bela 

do conto de Madame de Beaumont no que tange à etimologia do seu nome, uma 

visão geral sobre a personagem e os aspectos psicanalíticos, como inconsciente, 

pulsões, libido, recalcamento e, finalmente, o narcisismo e o complexo de Édipo. 

Por fim, esse trabalho apresenta, em suas considerações finais, a 

complexidade referente à personagem e de como a mesma pode instigar maiores e 

mais profundas análises, ainda no viés psicanalítico, que transcendem o meio 

literário, visto que “A Bela e a Fera” é um dos contos que perpassam pelo cinema, 

teatro e, ainda na contemporaneidade, vem se reinventando, como proposto pela 

versão mais atual do live action da Disney de 2017. 
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2 CONTOS DE FADAS: HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES 
 

2.1 O ato de contar histórias 

 

A sociedade contemporânea ainda assimila e assume algumas formas de 

interação e vivência como aquelas dos tempos passados. Ambas compreendem que 

o ser humano necessita da comunicação e da vida em sociedade tanto para aprender 

como para viver na sua forma mais apropriada possível. Além disso, não apenas em 

seus grupos geográficos mais próximos há a expansão dos conhecimentos e das 

relações com as mais variadas nações para os diversos objetivos, como o comércio, 

a inovação tecnológica e a forma de viver propriamente dita. 

Acerca desse anseio, há uma busca por melhores abordagens educativas, o 

que causa a preocupação no que se refere à educação dos mais jovens para a vida 

produtiva em sociedade, dentre outros aspectos. E, ainda assim, fazem parte da 

evolução da vida social a mudança de hábito, as adequações tanto culturais como 

das formas de expressão para melhor conformidade sobre as necessidades e 

obrigações na vida comunitária. 

O ato de contar histórias como forma de interação social provém de séculos 

antes da prática de leitura de livros. Na verdade, essa atividade era ainda mais 

frequente por meio dos contadores orais de histórias, pessoas, por vezes, mas não 

prioritariamente, mais velhas, de um determinado grupo ou comunidade. Para estes 

contadores de histórias pode ser atribuída a definição de Walter Benjamin acerca do 

narrador, como a seguir: 

 

O primeiro narrador verdadeiro é e continua sendo o narrador de contos de 
fadas. Esse conto sabia dar um bom conselho, quando ele era difícil de obter, 
e oferecer sua ajuda, em caso de emergência. Era a emergência provocada 
pelo mito. O conto de fadas nos revela as primeiras medidas tomadas pela 
humanidade para libertar-se do pesadelo mítico. (BENJAMIN, 1987, p. 215). 

 

De forma geral, as narrativas orais perpassam por aspectos como a 

criatividade do contador e a própria forma de narrar, características essas que 

propiciam a perpetuação do conto. Contudo, ao considerar análises posteriores, feitas 

por estudiosos, pode ser encontrada a essência didática nesses enredos, os quais 

ditavam uma cadeia de eventos que ocorriam a partir de escolhas (boas ou más) por 
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parte das personagens. Consequentemente, os ouvintes poderiam adquirir 

conhecimento antecipado sobre a vida e os perigos que podem se apresentar e ser 

evitados. A essas narrativas foi dado o nome de “contos populares” os quais eram 

contados pelas gerações de uma localidade ou, até mesmo, de outra totalmente 

distante, mas que apresentavam uma conclusão que serviria como um ensinamento 

prático e moral, no âmbito do sentido coletivo. 

Walter Benjamin explora essa ideia de transformar histórias infantis em 

manuais de boa conduta e detalha o seguinte: 

 

Se o homem era piedoso, bom e sociável por natureza, então deveria ser 
possível fazer da criança, ser natural por excelência, o homem mais piedoso, 
mais bondoso e sociável. Por isso, nos primeiros decênios, o livro infantil 
tornou-se moralista e edificante, variava o catecismo e exegese no sentido do 
deísmo. (BENJAMIN, 1984, p. 49). 
 

Outro aspecto relevante, referente à relação entre o narrador e o ouvinte, é 

ressaltado por Walter Benjamin: 

 

Não se percebeu devidamente até agora que a relação ingênua entre o 
ouvinte e o narrador é dominada pelo interesse em conservar o que foi 
narrado. Para o ouvinte imparcial, o importante é assegurar a possibilidade 
da reprodução. A memória é a mais épica de todas as faculdades. Somente 
uma memória abrangente permite à poesia épica apropriar-se do curso das 
coisas, por um lado, e resignar-se, por outro lado, como o desaparecimento 
dessas coisas, com o poder da morte. (BENJAMIN, 1987, p. 210). 

 

Acerca das origens desses “contos populares”, indica-se, a princípio, a 

análise de Marie-Louise von Franz (2005), presente em seu livro A interpretação dos 

contos de fadas. Nesse texto há evidências de que tal gênero foi encontrado em 

colunas e papiros do Egito, com créditos aos irmãos Anubis e Bata (FRANZ, 2005). 

Essa informação instiga a conclusão de que, mesmo com as mais variadas 

adaptações, provindas de diferentes sociedades e épocas, há a permanência de 

certos aspectos dos seus originais, como a trama principal, a mensagem essencial, 

algumas personagens elementares, dentre outras peculiaridades. 

Franz (2005) prossegue sua análise e reitera que diversos estudiosos 

buscaram determinar uma teoria sobre a origem dos contos de fadas. A autora 

assinala que: 
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Um dos resultados foi a criação do Centro Folclórico, a escola finlandesa, 
cujos primeiros representantes foram Kaarle Krohn e Antti Aarne. Estes dois 
homens afirmavam que era impossível determinar um país somente onde os 
contos de fada teriam se originado e que diferentes contos poderiam provir 
de diferentes países. Eles organizaram coleções de contos de fada do 
mesmo tipo, partindo do pressuposto de que todos os contos “da bela e da 
fera”, de todos os “de animal salvador” etc., a versão melhor e mais rica, a 
mais poética e melhor expressa, seria a original, e todos as outras seriam 
derivações. (FRANZ, 2005, p. 15). 

 

Embora o interesse pela pesquisa sobre as origens dos contos exista desde 

o século XIX, as vertentes de investigação foram se ampliando cada vez mais e novas 

propostas começaram a surgir. Franz (2005) cita, em seu livro, a relevante pesquisa 

de Ludwig Laistner, autor da obra Das Rätsel der Sphinx (O enigma da esfinge), de 

1889, o qual apresentava a hipótese de que os temas encontrados em contos de 

fadas e folclóricos provêm de sonhos, principalmente relacionados a pesadelos, 

sendo que o intuito básico de Laistner é ressaltar a relação entre a recorrente 

ocorrência de sonhos típicos e temas do folclore por meio de material que comprove 

sua análise. 

A seguir, Franz (2005) aponta que há uma possível relação de interpretação 

entre o conto e as funções da consciência, dividindo em quatro tipos: pensamento, 

sentimento, sensitivo e intuitivo. 

 

O “tipo-pensamento” apontará a estrutura e a maneira pela qual todos os 
temas se conectam. O “tipo-sentimento” colocará todos numa ordem de 
valores (hierarquia de valores) que é igualmente racional. Com a ajuda desta 
função uma interpretação boa e completa de contos de fada pode ser feita. 
O “tipo-sensitivo” se contentará somente em olhar os símbolos e amplificá-
los. O “tipo-intuitivo” verá todos os elementos na sua totalidade; ele será o 
melhor dotado para mostrar que o conto de fada, tomado em seu conjunto, 
não é uma história discursiva, mas é realmente uma única mensagem com 
muitas facetas. (FRANZ, 2005, p. 24). 

 

A autora continua e ressalta que a interpretação será feita da melhor forma a 

depender da diferenciação e do desenvolvimento das funções do consciente, 

considerando que a história poderá perpassar por todas as quatro funções. Ou seja, 

a interpretação será melhor e mais colorida na mesma proporção que o uso dessas 

funções tiver sido melhor desenvolvido e treinado (FRANZ, 2005). 

Ainda sobre a receptividade de contos, Regina Michelli no artigo “O 

maravilhoso em meio a encantamentos e redenções nos contos tradicionais 
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brasileiros” (2015) indica a reação do público infantil ao ter acesso a esse tipo de 

narrativa, como a autora detalha a seguir: 

 

O receptor infantil, de certa forma, também se sente algumas vezes 
“aprisionado” em um estágio de evolução que o torna dependente da ação de 
adultos, o que pode favorecer a identificação com a personagem encantada. 
A história, porém, oferece ainda a oportunidade de vivenciar o papel do 
herói/heroína redentor/a. O processo de identificação operado pela narrativa 
durante a recepção pode aproximar as crianças desse tipo de enredo, 
estimulando-as à leitura. (MICHELLI, 2015, p. 28). 
 

Dessa forma, é possível inferir que a receptividade de um conto é de relevante 

consideração para analisar a própria história, pois podem ser apontados enredos 

preenchidos de símbolos, valores, questões culturais e de racionalidade. 

Em relação às primeiras versões do que é conhecido como “contos”, Franz 

(2005) ressalta que o escritor e filósofo Apuleio, datado do século II d.C., incluiu em 

sua obra, O asno de ouro, um conto sobre Eros e Psiquê, com o título “Amor e 

Psyche”. A autora complementa que, mesmo se tratando de uma versão particular, 

divulgada em determinada localidade, a mesma foi encontrada em países como a 

Noruega, Suécia e Rússia, o que pode atribuir a idade de dois mil anos à essência do 

conto. 

A mitologia pode ser considerada, ainda, uma inspiração para contos de 

fadas, como Franz (2005) cita que o mito de Eros e Psiquê apresenta semelhanças 

com o conto de “A Bela e a Fera”, que é o objeto de investigação deste trabalho. 

Dentre as semelhanças, Marina Warner explora a relação de medo e mistério 

que a Fera transmitia a Bela, conforme segue: 

 

Seu amante não era nenhuma fera, mas apenas se escondia dela, e ela 
estava errada ao temê-lo. Sua jornada rumo ao conhecimento verdadeiro de 
seu amante oculto foi percebida como a jornada da alma rumo à divindade 
oculta, “deus absconditus”, nos escritos dos neoplatônicos, que adotaram a 
história como uma espécie de evangelho secular; os contos de fadas 
transportaram essa interpretação filosófica para cenários domésticos. 
(WARNER, 1999, p. 310). 
 

A principal semelhança é ressaltada pelo fato de que Psiquê e Bela 

desenvolvem um amor por um homem o qual se encontra não figurado. Nessa 

aproximação percebe-se a moral de que as aparências não são mais importantes do 

que a pessoa é no seu interior. Além de que ambas as personagens são as heroínas 
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em suas respectivas histórias, enfrentando perigos para salvar o amado, como 

reiterado por Warner: 

 

A história da Bela e da Fera é um conto de fadas clássico de transformação 
que, quando contado por uma mulher, situa o amante, a Fera, na posição do 
desconhecido misterioso, ameaçador e possivelmente fatal, e a Bela, a 
heroína, como aquela que busca sua verdadeira natureza. (WARNER, 1999, 
p. 310). 
 

Mariza Mendes (2000), em sua obra Em busca dos contos perdidos: o 

significado das funções femininas nos contos de Perrault, atribui aos mitos as 

principais origens dos contos, provindos de rituais presentes em comunidades dos 

tempos passados. Na Europa do século XVII, a contação de histórias apresentava-se 

como uma tradição entre integrantes de comunidades que se reuniam e relatavam 

contos que foram intitulados como “populares”, como detalha Franz: 

 

Até os séculos 17 e 18, os contos de fada eram - e ainda são nos centros de 
civilização primitivos e remotos - contados tanto para adultos quanto para 
crianças. Na Europa, eles costumavam ser a forma principal de 
entretenimento para as populações agrícolas na época do inverno. Contar 
contos de fada tornou-se uma espécie de ocupação espiritual essencial. 
(FRANZ, 2005, p. 12). 

 

Embora, em princípio, os contos populares fossem categorizados no âmbito 

do entretenimento, Robert Darnton, em sua obra O grande massacre dos gatos e 

outros episódios da história cultural francesa (1986), acredita no devido crédito 

desses contos à representatividade da condição de vida dos camponeses na época 

do Antigo Regime, na forma documentada: 

 

Surgiram ao longo de muitos séculos e sofreram diferentes transformações, 
em diferentes tradições culturais. Longe de expressarem as imutáveis 
operações do ser interno do homem, sugerem que as próprias mentalidades 
mudaram. (DARNTON, 1986, p. 26). 

 

É um dos desafios dos estudiosos sobre os contos dos povos primitivos 

identificar quais são, de fato, os acontecimentos reais vividos na comunidade e quais 

são atribuídos ao espaço psicológico ou imaginativo dos contadores. Identificar o que 

pode ser comprovado cientificamente e o que se encontra no mundo dos sonhos pode 
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não ser o ponto crucial para dar o devido crédito a um conto para o público que o ouve, 

no entanto, no âmbito investigativo, esse ainda se mantém um questionamento válido. 

As análises de Hans Dieckmann em seu livro Contos de fada vividos (1986) 

comprovam essa interpretação acerca da presença dos contos de fada desde o 

público infantil até o adulto e declara: “Quase não existe ninguém entre nós que não 

tenha crescido com estas histórias, e para quem elas não foram a primeira e mais 

antiga experiência de seu encontro com a fantasia criativa de nossa cultura” 

(DIECKMANN, 1986, p. 14). 

Mendes (2000) prossegue sua análise e indica que a presença de 

personagens femininos nas tramas desses contos de tradição oral, tanto no âmbito 

dos protagonistas como no dos antagonistas, perpassa pelos costumes da 

antiguidade também. Pode-se supor que, desde os primeiros indícios do que viria a 

ser classificado como conto de fada, foi possível considerar a mulher como a 

mediadora entre a história e o público infantil, visto a relevante participação da mulher 

no processo de educação e também no passado como as contadoras camponesas 

de aldeias e cidades. 

É reiterado pela autora que eram atribuídas às mulheres, nas comunidades 

primitivas, a função social como sacerdotisas, como seres divinos. Com um salto no 

tempo, esse aspecto foi, da mesma forma, encontrado nas mulheres do fim do século 

XVII, visto as reuniões e círculos sociais e literários onde elas estavam presentes, 

como forma de conquistar seu espaço onde eram encontrados apenas homens 

(MENDES, 2000). 

A partir desse apontamento, infere-se a intenção das mulheres pela busca de 

sua valorização no âmbito social e criativo. A época em si não era muito aberta à 

presença das mulheres como destaque, o que provocou maior intensidade na luta 

das mesmas em terem a devida credibilidade. 

Ao retomar a essência dos contos, Mendes (2000) indica que, mesmo com a 

criação datada da era anterior ao período do Cristianismo, são exatamente os valores 

e as ideologias impregnados nos contos que propiciaram a transmissão de ideais às 

crianças vinculados à burguesia cristã e, assim, houve o prevalecimento dos valores 

políticos, sociais e econômicos do século XVII. 



19 
 

Percebe-se, mesmo nos anos iniciais da divulgação dos contos populares, 

que já havia um senso de educação na essência das histórias, o que pode necessitar 

de um cenário e personagens com características dos contos maravilhosos para atrair 

a atenção das crianças, visto que os contos podem aparentar seriedade e, por vezes, 

detalhes assustadores. 

Apesar de não adentrar em conceitos psicanalíticos em suas análises sobre 

os contos de fadas, Darnton (1986) cita Bruno Bettelheim por conta da importância 

que o segundo ressalta acerca do final de contos maravilhosos: 

 

O final é particularmente importante para Bruno Bettelheim, o último da série 
de psicanalistas que tentaram a sorte com "Chapeuzinho Vermelho". Para 
ele, a chave da história, e de todas as histórias desse tipo, é a mensagem 
afirmativa de seu desenlace. Tendo um final feliz, declara, os contos 
populares permitem às crianças enfrentarem seus desejos e medos 
inconscientes e emergirem incólumes, o id subjugado e o ego triunfante. 
(DARNTON, 1986, p. 25). 

 

Dessa forma, entende-se que há influência sobre o público infantil no que se 

refere à conclusão de uma história que lhe agrade, como se o conto fosse uma 

previsão acerca do que pode acontecer, caso a criança desempenhe as mesmas 

ações que os personagens fictícios. Darnton, assim, a partir de sua visão de 

historiador da cultura, apresenta ao leitor um olhar sobre os contos de fadas populares 

a partir de sua tradição histórica sem desconsiderar que há possibilidades de que 

essas narrativas sejam lidas e interpretadas via outras teorias de leitura, como a 

psicanálise, mesmo que ele não se mostre a elas adepto nem corrobore com as 

interpretações que foram dadas aos contos de fadas. 

 

2.2 De contos populares para o conto de fadas 

 

A adaptação de contos orais para o formato escrito possibilitou maior alcance 

das histórias, visto que as narrativas de um determinado local conseguiam circular 

em regiões distantes de sua origem. Em parte, os autores que tiveram a dedicação 

de redigir os contos narrados pelos contadores fizeram a transposição mais fiel 

possível dos eventos da narrativa que ouviam enquanto que outros inseriram alguns 

detalhes que poderiam ser mais apropriados para o seu contexto social. 
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Darnton cita que um relevante exemplo de transcrição fiel pode ser atribuído 

a uma versão anônima de “Chapeuzinho Vermelho”, durante o antigo regime francês, 

anterior à Revolução Francesa. Na primeira versão de Mamãe Gansa (1697), Perrault 

coletou narrativas da tradição oral, em especial da babá de seu filho, e fez retoques 

no material para atingir o gosto do sofisticado público intitulado précieuses, 

frequentadores de salões e cortesãos. 

Por outro lado, em sua menção aos Irmãos Grimm, Darnton indica-os como 

adaptadores dos contos, visto que não receberam as histórias por meio da oralidade 

e visavam à adaptação para outros públicos, sem muita preocupação com a fidelidade 

ao original. 

A seguir, Darnton (1986) ressalta que: 

 

Como todos os contadores de histórias, os narradores camponeses 
adaptavam o cenário de seus relatos ao seu próprio meio; mas mantinham 
inatos os principais elementos, usando repetições, rimas e outros 
dispositivos mnemônicos. (DARNTON, 1986, p. 30). 

 

Ou seja, de forma similar aos contadores de histórias orais, os autores desses 

contos adaptados avaliam as possíveis alterações que seus textos apresentam das 

versões (já variadas) anteriores. 

O autor reitera que a partir das adaptações dos contos houve o crescimento 

do número de interpretações que podem ser alcançadas pelos textos, ao que este 

aconselha a análise de mais de uma versão do conto em questão, o que possibilita a 

diminuição de riscos na interpretação equivocada dos símbolos (DARNTON, 1986, p. 

33). 

No âmbito desta pesquisa, podem ser citados os seguintes autores de contos 

de fadas como os que obtiveram maior reconhecimento: Charles Perrault (1628-

1703), os Irmãos Grimm, sendo eles Jacob Ludwig Carl Grimm (1785-1863) e Wilhelm 

Carl Grimm (1786-1859) e Hans Christian Andersen (1805-1875). 

De antemão, Karin Volobuef (2011) aponta que os irmãos Grimm, ao se 

dedicarem a redigir os contos, perceberam que aquelas narrativas possuíam 

semelhanças com outras histórias, como a autora detalha a seguir: 
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Quanto aos Irmãos Grimm, eles próprios já perceberam o quanto os contos 
apresentam similaridades entre si. Como ainda não se tinha, em sua época, 
conhecimento do arsenal narrativo de outras partes do mundo, os Grimm 
detiveram-se nos contos europeus, sobre os quais se manifestaram em 
prefácios, cartas e apontamentos. Seu ponto de vista era o de que os contos 
de fadas ostentam tamanha proximidade entre si por derivarem de antigos 
mitos germânicos, os quais outrora haviam sido amplamente difundidos. 
Conforme o caráter mítico foi resvalando no esquecimento, as narrativas 
foram mantidas vivas enquanto efabulação ficcional. (VOLOBUEF, 2011, p. 
15). 

 

Os contos escritos pelos Irmãos Grimm no século XIX proporcionaram a 

divulgação dessas histórias para uma maior diversidade de culturas. De acordo com 

os estudos de Franz (2005), houve um trabalho de escrita dos Irmãos Grimm em 

redigir os contos como esses eram contados oralmente, o que não os impediu de 

incluir ou adaptar certos enredos. 

Mendes (2000) detalha que a publicação dos contos de Perrault, em 1697, na 

França, foi o ponto desencadeador do processo de reconhecimento dos contos de 

fadas como literatura, seguido, em 1812, pelo fenômeno propiciado pelos Irmãos 

Grimm na Alemanha. 

Sobre estes escritores, é possível observar tanto a distinta nacionalidade e 

repercussão dos contos como a semelhança que as obras apresentam quando se 

trata da abordagem dos textos para o público infantil. 

 

Quem lê os textos de Perrault, no original em língua francesa ou numa boa 
tradução, tem a impressão de estar ouvindo um velho contador de histórias. 
E naquele estilo narrativo que era dirigido ao mesmo tempo aos adultos e às 
crianças que formavam o público ouvinte. (MENDES, 2000, p. 117). 

 

O autor Hans Christian Andersen possui um holofote distinto dos autores 

supracitados e, embora não seja o mais reconhecido, ainda dispõe de obras 

significantes. Mendes (2000) relata que, em uma pesquisa, foi indagada a autoria de 

versões originais de contos de fadas e que, de um total de 32 pessoas, Andersen foi 

indicado pela minoria, apenas 8. Franz (2005), por sua vez, detalha sua visão do autor 

e de como sua vida pessoal interferiu diretamente nas suas obras e sua receptividade. 

Para a autora, Andersen apresentava um elevado nível de neurose que era 

compartilhado pelo povo escandinavo da época sobre sexo e as doutrinas religiosas 

rígidas e impostas à sociedade. Além dessa carga de proibição, suas obras 

expressavam tal morbidade e sentimentalismo que, segundo Franz, foram cruciais 
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para a receptividade nórdica dos contos de Andersen, visto que os leitores 

compartilhavam dos sentimentos do autor. 

Andersen, ainda, explora elementos e a estrutura dos contos fantasy 

(fantasia, em português), os quais são explanados mais a seguir.  

Júlio Jeha (2001) apresenta um princípio para as análises sobre a fantasia 

remetendo-se a Platão e Aristóteles os quais indicam a preferência pela mimese no 

lugar da fantasia “(...) por se entender que esta falseia a ‘realidade’. Por isso, as 

teorias da fantasia se encontram em franca desvantagem em relação à doutrina 

mimética” (p. 118). A marginalidade da fantasia no meio literário, no entanto, não 

impediu que esta fosse estudada e conceituada. Tanto que é possível encontrar 

divergências teóricas sobre o que vem a ser definido por fantasia, ao que, segundo 

Jeha (2001), “(...) Vax opta por uma definição estipulativa: cada crítico ou leitor deve 

estabelecer arbitrariamente o que entende por fantástico” (p. 119). 

Acerca das primeiras conceituações sobre fantasia, Jeha (2001) relata: 

 

Na Inglaterra da primeira metade do século 20, um grupo de autores literários 
escreveu também sobre a fantasia: E. M. Forster, Herbert Read, J. R. Tolkien 
e C. S. Lewis. A importância de seus trabalhos está em que esses autores 
introduzem a distinção entra fantasia como processo mental e como produto 
literário. (JEHA, 2001, p. 120). 

 

Assim, Jeha (2001) propõe as seguintes definições sobre fantasia de acordo 

com os teóricos citados. Com base nos estudos de Forster, a fantasia seria algo além 

de um gênero literário, pois há um envolvimento espiritual. Para Herbert Read, há a 

divergência entre a fantasia e a imaginação, considerando a distinção entre o produto 

literário (fantasy) e processo mental (fancy). Já com base em Tolkien, Jeha descreve 

que a concepção da fantasia se dá: 

 

“(...) para a produção de um mundo e uma crença secundários, que 
provocariam uma sensação de encantamento no leitor. A fantasia seria uma 
atividade inata ao ser humano, que não combate, mas se alia à razão na 
tarefa de diferenciar entre o que é e o que não é real. (JEHA, 2001, p. 120). 

 

C. S. Lewis é citado ao considerar sua separação entre a capacidade psíquica 

do homem e a expressão literária, além de sua consideração sobre a fantasia como 
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um termo literário, que conceitua narrativas que envolvem o impossível e o 

sobrenatural. Em complemento, I. R. Irwin acompanha Tolkien e Lewis ao indicar que 

a fantasia possibilita ao homem tornar-se Deus e ultrapassar as barreiras de sua 

humanidade, como dono de um novo mundo. Contudo, Jeha explicita que Irwin 

delimita a distinção entre fantasia e fantástico. A fantasia trata da forma literária e o 

fantástico seria o material que, mesmo presente e frequente em uma narrativa, não a 

torna fantasia: 

 

Elementos do fantástico podem aparecer em qualquer forma literária de 
qualquer época, mesmo naquelas com propósito realista. Donde que não se 
pode definir um gênero pelo seu conteúdo: a fantasia se define como um 
construto mental arbitrário, controlado pela lógica e pela retórica. (JEHA, 
2001, p. 121). 

 

Além do exposto, Regina Michelli (2013) atribui à Todorov a base teórica para 

uma definição do termo fantástico na literatura, em comparação ao maravilhoso e ao 

estranho: 

 

O crítico, ao estudar os três gêneros textuais citados, atribui ao fantástico a 
hesitação experimentada por personagens, narrador e leitor diante de um 
acontecimento aparentemente metaempírico, que não é explicado pelas leis 
do mundo conhecido e foge à compreensão de quem o percebe; o estranho 
dilui a incerteza através de uma explicação racional. (MICHELLI, 2013, p. 
62). 

 

Ou seja, além das narrativas fantásticas apresentarem fatos divergentes da 

realidade do leitor, que fogem à lógica do real, os próprios contos são explicados e 

determinados em sua racionalidade fantasiosa, como se seu mundo fosse regido por 

suas regras e compreensão. 

A proposição teórica de Todorov obteve tanto apoiadores como opositores, o 

que engrandece ainda mais o leque teórico sobre o fantástico. Michelli (2013) 

exemplifica pensadores como Filipe Furtado, o qual segue o raciocínio de Todorov e 

indica o fantástico como gênero. Para Jacqueline Held, o fantástico é um conceito 

maior e que contém o conceito de maravilhoso em sua amplitude. 

Já em direção oposta, Michelli (2013) aponta a análise de David Roas a qual 

indica que o fantástico advém do conceito de maravilhoso e que nesta literatura: 
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“[os contos] ambientam-se em mundos autônomos que não entram em 
confronto com a noção de realidade empírica, pois o sobrenatural no 
maravilhoso é aceito sem questionamento por personagens e narrador e, 
consequentemente, pelo leitor”. (MICHELLI, 2013, p. 63). 

 

Assim, com a base teórica acerca da fantasia, prossegue-se para análises 

sobre contos populares e de fadas. 

A transição da nomenclatura “popular” para “fadas” deu-se, de forma pontual, 

por conta da influência da burguesia, pois era a classe que mais fazia uso desse 

gênero. E, ainda, segundo Mendes (2000), a coletânea de Charles Perrault foi o que 

garantiu o prestígio deste gênero nessa parcela da sociedade. 

Em sua obra Literatura infantil: teoria, análise, didática (2000), Nelly Novaes 

Coelho define o conto de fadas como uma história que apresenta locais, cujos 

habitantes podem pertencer às estruturas sociais antigas e apresentar valores 

semelhantes, mesmo que simbolicamente. A autora prossegue e afirma que, em tais 

locais, há a presença de seres encantados, seres da alta nobreza e os demais 

personagens que formam a camada inferior da sociedade em questão, como servos, 

escudeiros, lacaios e a própria população. 

A nomenclatura “fadas” foi concedida mesmo que os contos conhecidos na 

época não fossem predominantemente compostos pela criatura fantasiosa – fada-, 

como Mendes detalha a seguir: 

 

Mas só existem fadas em quatro das oito histórias, e a bruxa (fada-má) só 
aparece em uma delas, embora esteja representada em outras pela 
madrasta (mãe-má). As princesas, ou camponesas que se tornam princesas, 
estão em cinco histórias. (MENDES, 2000, p. 88). 

 

É relevante se deter nos termos “bruxa” e “fada-má” expostos na citação 

anterior para melhor delimitação do que esta pesquisa entende sobre essas 

nomenclaturas, visto que “fada-má” é usado na versão original do conto de “A Bela e 

a Fera”. 

Pode-se inferir que dentre os principais antagonistas em contos de fadas 

encontram-se a bruxa, a madrasta e a fada-má. Ainda que tais personagens 

acompanhem as protagonistas desde o princípio dos contos, são menos exploradas 
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no campo científico, motivo este que nesta pesquisa conceitos e características 

específicos de uma etimologia podem ser atribuídos às demais antagonistas. 

De acordo com Sá (2015, p. 187), “A bruxa se tornará importante dentro da 

literatura infantil por ser uma personagem por meio da qual as virtudes dos outros 

ficam mais evidentes”. Ou seja, na sua essência, a antagonista é evidentemente o 

oposto do que a protagonista, como Regina Michelli também reitera, ainda que 

mencione “fada”: “(...) observa-se a atuação da fada como juíza ou justiceira, 

premiando, punindo ou equilibrando os acontecimentos, o que não significa uma 

atuação sempre protetora ou benéfica às personagens” (MICHELLI, 2013, p. 68). 

Ainda sobre a relevância da antagonista, Sá retoma, principalmente, os 

contos de Charles Perrault e como a presença dessa personagem influencia o senso 

crítico infantil: 

 

As histórias de Perrault visavam a educar, por isso, os contos desse autor 
procuraram adequar-se a uma visão de educação burguesa que estabelecia 
modelos de comportamento. As bruxas nessas narrativas aparecem para 
amedrontar o leitor e alertá-lo dos perigos vigentes. Perrault representa a 
figura da bruxa por meio das características que sobressaem na mulher até 
seu tempo: demoníaca, perigosa e enigmática. A personagem representa, 
nesse contexto, exemplo de que quem transgride recebe castigo de diversas 
formas, como, por exemplo, a morte. Assim, nos contos desse autor, a bruxa 
desestabiliza e dificulta a vida do(a) herói(ina) de modo a fazer o leitor pensar 
sobre as dificuldades da vida. (SÁ, 2015, p. 187). 
 

Com o passar do tempo e com a análise e influência da Igreja no hábito de 

leitura, Regina Michelli resume a relação oposta e complementar das fadas e bruxas 

da seguinte forma: 

 

Em suas origens, é uma figura ambivalente, benéfica e/ou maléfica, imagem 
dual do feminino, tal como aparece nos contos de Perrault e Grimm. Somente 
mais tarde, provavelmente por obra da Igreja, é que a visão dicotômica, 
separando-a em fada e bruxa, se concretiza, recaindo a imagem nefasta, 
encarnação do mal demoníaco, sobre a bruxa, enquanto a fada mantém o 
aspecto virtuoso, divino. (MICHELLI, 2013, p. 70). 
 

Em complemento, Dieckmann (1986) avalia a presença de outros seres 

encantados nos contos, como bruxas e monstros. No entanto, sua análise recai sobre 

a relação entre os contos e os sonhos, ou seja, entre o consciente e o inconsciente. 

O autor ressalta que esses seres malignos podem ser considerados como 

personificação dos temores e das incapacidades do ser humano, enquanto que as 
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fadas e os personagens amigáveis representam as habilidades e possibilidades ainda 

desconhecidas. 

Embora haja essa particularidade sobre a ausência de fadas em variados 

contos, percebe-se que, com o passar dos anos, esses seres mágicos estiveram cada 

vez mais presentes tanto nos contos originados posteriormente dessas histórias 

quanto pelas adaptações dos clássicos. 

Darnton (1986) ressalta que, a depender da cultura, as histórias podem sofrer 

alterações ao levar em conta as tradições que prevalecem sobre o contexto original 

do conto e, assim, se aproximam da realidade dos ouvintes. 

Franz (2005) ressalta a popularidade dos contos aos mais variados públicos, 

os quais não foram restritos a um espaço geográfico específico, mas eram 

reproduzidos e, de forma curiosa, repetidos em diferentes países: 

 

Em todos os países, pessoas começaram a colecionar histórias e contos de 
fadas nacionais. De repente todo mundo estava perplexo com o número 
enorme de temas que se repetiam. O mesmo tema, em milhares de 
variações, aparecia tanto nas coleções da França como da Rússia, Finlândia 
e Itália. (FRANZ, 2005, p. 14). 

 

Apesar da acessibilidade às histórias, alguns grupos sociais ainda tinham 

limitações no conhecimento desses contos, visto que os enredos eram mais 

presentes na comunidade burguesa com o objetivo principal de ensinar às crianças 

os valores e ideais da classe. 

As autoras Horellou-Lafarge & Segré (2010) atribuíram às obras fantásticas 

de Charles Perrault e dos Irmãos Grimm a presença de conteúdo histórico transmitido 

oralmente pelas comunidades e, em conjunto com a adaptação para o público infantil, 

pode ser concluído com uma moral acessível às crianças. 

 

2.3 O maravilhoso no conto de fadas  

 

Os contos de fadas são textos com profundos ensinamentos e, dentro da sua 

simplicidade de cativar o público infantil, atrai olhares dos mais variados campos do 

conhecimento para análises científicas, como Marina Warner sabiamente afirma: “Um 
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homem que não conseguia ver o sentido de um conto de fadas podia muito bem 

confundir uma vaca leiteira com um veado e matá-la” (WARNER, 1999, p. 318). 

Inicialmente, é primordial identificar que os contos de fadas possuem relação 

intrínseca com os conceitos do fantástico e maravilhoso. Segundo Júlio Jeha: 

 

Nos estudos sobre as manifestações literárias da fantasia encontramos dois 
procedimentos principais. O primeiro é desconhecer a fantasia e apenas 
distinguir entre o que se convencionou chamar de gêneros maravilhoso, 
fantástico e ficção científica. Essa distinção nem sempre é clara e precisa, 
frequentemente confundindo mais que esclarecendo. O segundo 
procedimento é reconhecer a existência da fantasia, porém como gênero. 
Toma-se fantasia por maravilhoso, fantástico, horror ou estranho, ou ainda, 
faz-se com que um seja espécie do outro, o que confunde ainda mais o 
assunto. (JEHA, 2001, p. 119). 
 

A partir dessa afirmação quanto à vasta variedade de compreensão sobre a 

diferença entre ambos os conceitos, vale ressaltar, com o intuito de prever o 

embasamento teórico para esta investigação, o conceito de maravilhoso 

considerando a teoria de Tzvetan Todorov, recuperada por Regina Michelli. 

Todorov é um dos nomes de maior relevância no que se refere ao 

maravilhoso e para a sua conceituação, o autor afirma: 

 

Relaciona-se geralmente o gênero maravilhoso ao conto de fadas; de fato, o 
conto de fadas não é senão uma das variedades do maravilhoso e os 
acontecimentos sobrenaturais aí não provocam qualquer surpresa: nem o 
sono de cem anos, nem o lobo que fala, nem os dons mágicos das fadas 
(para citar apenas alguns elementos dos contos de Perrault). (TODOROV, 
2004, p. 60). 
 

Segundo Regina Michelli: 

 

Ao se pensar na origem do maravilhoso, torna-se necessário recuar ao 
pensamento mágico que faz parte do imaginário humano e, por isso, está 
presente em culturas afastadas no tempo e no espaço. As sociedades antigas 
alimentavam-se do maravilhoso, presente na literatura produzida como mitos, 
sagas, lendas, fábulas, contos maravilhosos. Numa perspectiva narrativa, o 
maravilhoso atravessa as eras, vindo das mitologias de diferentes povos, da 
literatura da Antiguidade greco-romana, passando pelo Antigo Testamento, 
pelos romances de cavalaria da Idade Média. (MICHELLI, 2013, p. 61). 
 

Portanto, as concepções de Todorov, revistas por Michelli, podem ser 

analisadas de forma complementar, pois a autora, ao afirmar que o maravilhoso 

consta no imaginário humano, provindo da mitologia e das fábulas, reitera o que 



28 
 

Todorov aponta sobre a relação entre o maravilhoso e os contos de fadas. Assim, no 

âmbito desta pesquisa, vale abarcar tais afirmações, visto que a história da bela moça 

que se apaixona por um ser humano na forma animal possui referências da própria 

mitologia, com ênfase na história de Eros e Psiquê, como será abordado nos próximos 

capítulos. 

Marina Warner contribui para o entendimento da relação entre o real e a 

narrativa maravilhosa, como é possível ver a seguir: 

 

A dimensão do maravilhoso cria um imenso teatro de possibilidades nas 
histórias: tudo pode acontecer. Essa ausência mesma de fronteiras serve ao 
propósito moral dos contos, que é precisamente ensinar onde se encontram 
os limites. O sonhar proporciona prazer por si mesmo, mas também 
representa uma dimensão prática da imaginação, um espaço da faculdade do 
raciocínio, e pode abrir possibilidades sociais e públicas. (WARNER, 1999, p. 
18). 
 

É possível somar a essas definições os apontamentos sobre a literatura e 

fantasia. Para tanto, Jacqueline Held apresenta a seguinte definição: 

 

Digamos apenas, em primeira abordagem, que pertencerá à literatura 
fantástica toda obra na qual temática, situação, atmosfera, mesmo linguagem, 
ou tudo isso junto, nos introduzirão num outro mundo que não o da percepção 
comum, diferente, estrangeiro, estranho, que nos permite voltar, pouco a 
pouco, ao longo da reflexão, a esses diferentes componentes. (HELD, 1980, 
p. 30). 
 

A própria percepção do que é o real e o “outro mundo”, como Held mencionou 

acima, é uma das particularidades sobre a flexibilização do que é afirmado como 

maravilhoso. Portanto, em complemento, a autora adiciona a seguinte análise sobre 

o conceito de maravilhoso no mundo literário: 

 

No entanto, devemos reconhecer que a noção de “maravilhoso”, ao longo do 
tempo, se degenerou, tornou-se fraca, vazia talvez de seu conteúdo mais real, 
mais denso. O que o “maravilhoso” nos lembra, nos dias de hoje, senão 
panóplia esclerosada de fadas, de príncipes, de varinhas mágicas e de 
desejos logo satisfeitos? Ao dizer isso não queremos, de modo algum, rejeitar 
um tipo de narração que, em sua época, teve sua função própria e que dela 
guarda, como vimos, positividade certa. (HELD, 1980, p. 22). 
 

Ainda na linha de pensamento de Regina Michelli, acerca da imortalidade do 

maravilhoso nos contos de fadas, a autora ressalta da seguinte forma: 
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O maravilhoso faz parte da herança cultural da humanidade. Vindo de épocas 
muito remotas e sobrevivendo nas franjas do tempo em meio a 
racionalidades, tecnologias e informação, o maravilhoso, mais que encantar 
crianças, jovens e adultos, parece ser uma necessidade vital – e por isso não 
se extingue. (MICHELLI, 2013, p. 69). 
 

Em complemento, a atemporalidade dos contos de fadas dá-se pela atração 

dos mesmos desde a criança até o adulto, como exemplificado a seguir:  

 

[...] a leitura destes textos não está circunscrita apenas às crianças; os 
adultos também buscam nestas histórias um alívio para seus problemas 
existenciais, uma satisfação de antigos e secretos desejos e a redescoberta 
do cotidiano através de um novo olhar. (SOUZA, 2013, p. 63-64). 

 

Portanto, reitera-se a permanência dos contos de fadas dentre os gêneros 

literários de alcance abrangente em relação ao público, em especial o infantil. 

Embora haja uma vasta coletânea do que é classificado como literatura 

infantil, o próprio termo “infância” apenas teve sua concepção segundo o que Philippe 

Ariès descreve em sua obra História social da criança e da família (1986): 

 

A ideia de infância estava ligada à ideia de dependência: as palavras fils, 
valets e garçons eram também palavras do vocabulário das relações feudais 
ou senhoriais de dependência. Só se saía da infância ao se sair da 
dependência. Essa é a razão pela qual as palavras ligadas à infância iriam 
substituir para designar familiarmente, na língua falada, os homens de baixa 
condição, cuja submissão aos outros continuava a ser total: por exemplo, os 
lacaios, os auxiliares e os soldados. Um “petit garçon” (menino pequeno) não 
era necessariamente uma criança, e sim um jovem servidor (da mesma 
forma hoje, um patrão ou um contramestre dirão de um operário de 20 a 25 
anos: “É um bom menino”, ou “esse menino não vale nada”). (ARIÈS, 1986, 
p. 42-43). 

 

Além disso, o conceito de “infância” foi explorado durante o processo de 

ascensão da classe burguesa, conforme Mendes (2000): 

 

Na Idade Média não existia a ‘infância’, consequentemente não existia a 
literatura infantil. A infância como uma fase especial da vida, em que o ser 
humano recebe um tratamento diferenciado, realmente é um conceito que só 
passou a existir com a ascensão social da burguesia. Classe emergente, a 
burguesia viu na educação dos pequenos a oportunidade de que necessitava 
para perpetuar sua ideologia, e na literatura infantil, a melhor forma de 
realizar esse intento. (MENDES, 2000, p. 54). 
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Sheldon Cashdan (2000) detalha que, enquanto a criança passa pelo 

processo de amadurecimento, ela se percebe em um mundo de fantasias e, por isso, 

deve permanecer atenta para se prevenir de perigos. 

A partir disso, foi importante designar os responsáveis pela educação dessas 

crianças, o que pode ser entendido, conforme Franz (2005) aponta: “Pelos escritos 

de Platão sabemos que as mulheres mais velhas contavam às suas crianças histórias 

simbólicas - ‘mythoi’. Desde então, os contos de fada estão vinculados à educação 

de crianças” (FRANZ, 2005, p. 12). 

Pode-se inferir, com base no que foi exposto acima, que a criança necessita 

do contato com a literatura direcionada a ela, hoje, para que haja maior facilidade e 

aproveitamento das histórias durante o seu processo de amadurecimento. Os contos 

de fadas podem proporcionar a imersão da criança em um mundo imaginário com 

características reais e que, de certa forma, podem prepará-las para a vida em 

sociedade. Destaca-se a importância dos pais e demais adultos envolvidos no 

desenvolvimento da criança em incentivar o acesso do público infantil à literatura 

desde cedo, pois, conforme Falconi & Farago (2015), o contato pessoal é importante 

para o mundo em que a criança vive. 

A atuação feminina na propagação de ensinamentos através dos contos tem 

sua relevância ao se tratar da dedicação e da maior proximidade que as mulheres 

tinham com as crianças, na época em questão, como educadoras, mães e donas de 

casa. 

Contudo, ao adentrar na indicação da literatura como material didático, vale 

reiterar o que Jacqueline Held afirma: 

 

A confusão que tende a dar à literatura papel pedagógico elementar, em vez 
de fazer dela essa grande educadora indireta que é, essa confusão não é 
apenas perigosa para a literatura: permite também utilizar a literatura para a 
desfiguração dos fatos e para a imposição da utopia, os desejos dados para 
a realidade. (HELD, 1980, p. 18). 
 

Portanto, no âmbito desta pesquisa, a literatura é vista como uma fonte de 

imaginação e os possíveis ensinamentos identificados nos contos abordados mais 

adiante são apresentados de forma indireta. 
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2.4 Maneiras de analisar contos de fadas 

 

Os contos de fadas atingem um novo patamar no campo de estudos 

acadêmicos quando são abordados como um objeto de pesquisa pertinente, tendo 

em vista a ampliação das possibilidades de interpretações de seu conteúdo. 

Conforme as considerações de Franz (2005): 

 

O interesse científico por eles começou no século 18, com Winckelmann, 
Haman e J. G. Herder. Outros como K. Ph. Moritz, deram aos contos de fada 
uma interpretação poética. Herder dizia que tais contos continham as 
remanescências de uma velha crença há muito enterrada, um impulso 
emocional - o neopaganismo que começou a se movimentar na Alemanha 
na época da filosofia de Herder e que floresceu de uma maneira muito 
desagradável há pouco tempo atrás. A insatisfação com os ensinamentos 
cristãos e a aspiração por uma sabedoria mais vital, terrena e instintiva 
começou nessa época; mais tarde podemos perceber isso mais 
explicitamente na escola romântica alemã. (FRANZ, 2005, p. 12-13). 

 

Assim, é possível inferir que, dentre os diversos fatores que foram 

participantes ativos na integração do gênero literário no meio científico como 

relevante, temos a interpretação poética, os desencantos sobre a rigidez e a proibição 

presentes nos ensinamentos religiosos e o ambiente no qual o conto esteja inserido. 

Ao levar em consideração que a análise central desta pesquisa tem como 

foco o conto “A Bela e a Fera”, escrito por Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, é 

relevante apontar que contos populares podem ser analisados por aspectos 

vinculados à psicanálise, conforme Darnton (1986) apresenta: 

 

Como pode alguém partir para interpretação de um texto desses? Um dos 
caminhos passa pela psicanálise. Os analistas examinaram minuciosamente 
os contos populares, identificando símbolos escondidos, motivos 
inconscientes e mecanismos psíquicos. (DARNTON, 1986, p. 22-23). 

 

O autor ainda detalha a variação de análises acerca dos contos a depender 

da área de expertise dos estudiosos: 

 

Quando discutem teoria, os antropólogos discordam quanto aos 
fundamentos de sua ciência. Mas, quando saem em campo, usam, para a 
compreensão das tradições orais, técnicas que podem, com discernimento, 
ser aplicadas ao folclore ocidental. Com exceção de alguns estruturalistas, 
eles relacionam os contos com a arte de narrar histórias e com o contexto no 



32 
 

qual isso ocorre. Examinam a maneira como o narrador adapta o tema 
herdado a sua audiência, de modo que a especificidade do tempo e do lugar 
apareça, através da universalidade do motivo. Não esperam encontrar 
comentários sociais diretos, ou alegorias metafísicas, porém mais um tom de 
discurso - ou um estilo cultural - capaz de comunicar um ethos e uma visão 
de mundo particulares. (DARNTON, 1986, p. 29). 

 

De forma a ressaltar a versatilidade nos campos de análise dos contos de 

fadas, Mendes (2000) explica que, a partir do momento de maior acessibilidade dos 

contos por públicos mais variados, os contos de fada passaram a ser material de 

estudo entre linguistas, folcloristas, mitólogos, psicólogos, filósofos, historiadores e 

críticos literários, no intuito de verificar seus variados significados, e complementa: 

“Os contos têm componentes históricos, mitológicos, psíquicos e sociais” (MENDES, 

2000, p. 145). 

Nesse mesmo âmbito, Coelho afirma: “O onírico, o fantástico, o imaginário 

deixaram de ser vistos como pura fantasia, para serem pressentidos como portas que 

abrem para verdades humanas ocultas” (COELHO, 2008, n.p). Assim, a variedade de 

campos teóricos que abraçam os contos de fadas instiga novas pesquisas e análises 

concomitantemente com o leque de contos que, mesmo com o passar do tempo e 

adaptações sociais e culturais, podem ser objetos de estudos, assim como 

instrumentos para inovadoras perspectivas sobre o autor, leitor, o ser humano em si. 

 

É por meio dessa perspectiva que os contos de fadas, as lendas, os mitos, 
entre outros, também deixaram de ser vistos como “entretenimento infantil” 
e vêm sendo redescobertos como autênticas fontes de conhecimento do 
homem e de seu lugar no mundo (COELHO, 2008, n.p). 

 

Conclui-se, portanto, que contos e histórias infantis e juvenis podem ser 

apresentados como atividade literária para o público-alvo, assim como têm a 

possibilidade de serem objetos de estudos de diversas áreas de pesquisa. Dentre as 

áreas de investigação, encontra-se a psicanálise, a qual tem como base os conceitos 

de Sigmund Freud (1856-1939), com o detalhamento teórico no capítulo a seguir. 



33 
 

3 NARCISO, ÉDIPO E AS TEORIAS PSICANALÍTICAS: DE FREUD À 
CONTEMPORANEIDADE 

 

3.1 Mitologia e psicanálise 

 

A Mitologia é uma das áreas nas quais a Psicanálise baseou diversos de seus 

estudos e teve por consequência a nomeação de teorias semelhantes aos 

personagens de cada mito. Na obra Vocabulário Contemporâneo de Psicanálise 

(2008), David Zimerman faz uma breve associação entre o estudo dos mitos e a 

Psicanálise. Contudo, para melhor embasamento sobre mitos, é importante ressaltar 

alguns apontamentos teóricos, como será abordado a seguir. 

O ser humano busca explicações para as mais variadas questões por seu 

instinto nato de entender o meio em que vive, os acontecimentos e fenômenos 

naturais, além de obter respostas sobre assuntos que são mais subjetivos, como seu 

propósito e missão enquanto vive. Esse posicionamento é partilhado por Coelho 

(2008): 

 

Em sua insaciável necessidade de Conhecimento, o homem vem tentando 
apreender o mundo e seus mistérios, basicamente por meio da Ciência, do 
Mito (Literatura e Artes em geral) e da História. Na verdade, ao seguirmos os 
caminhos já percorridos, vemos que o mito e a história caminham juntos. 
(COELHO, 2008, n.p). 

 

A partir disso, em busca por informações sobre a provável origem dos mitos, 

Coelho (2008) indica: 

 

A origem dos mitos perde-se no princípio dos tempos. São narrativas tão 
antigas quanto o próprio homem e nos falam de deuses, duendes, heróis 
fabulosos ou de situações em que o sobrenatural domina. Os mitos estão 
sempre ligados a fenômenos inaugurais: a criação do mundo e do homem, a 
gênese de deuses, a explicação mágica das forças da natureza. (COELHO, 
2008, n.p). 

 

Ou seja, percebe-se que o mito pode agrupar grandes áreas de conhecimento 

e que, além de ligar-se à história, há o entrelaçar do mito com a literatura, como 

Coelho (2008) retrata a seguir: “Mito e Literatura, desde as origens, existem 

essencialmente ligados: não há mito sem a palavra literária.” (COELHO, 2008, n.p). 



34 
 

Para reiterar, Joseph Campbell (1990) afirma que: 

 

Os motivos básicos dos mitos são os mesmos e têm sido sempre os 
mesmos. A chave para encontrar a sua própria mitologia é saber a que 
sociedade você se filia. Toda mitologia cresceu numa certa sociedade, num 
campo delimitado. Então, quando as mitologias se tornam muitas, entram em 
colisão e em relação, se amalgamam, e assim surge uma outra mitologia, 
mais complexa. (CAMPBELL, 1990, p. 36). 

 

Ou seja, é possível entender que a sociedade e os seus mitos influenciam um 

ao outro e que, a partir da ligação entre mito e literatura, os povos podem adquirir e 

gerar conhecimento, como exemplificado por Campbell (1990): “Romances — 

grandes romances — podem ser excepcionalmente instrutivos” (p. 15). 

Assim, o mito age de forma complexa com demais linhas de pesquisa, dentre 

elas alguns aspectos psicanalíticos, e, de acordo com Coelho (2008), conclui-se: 

 

Os mitos são, pois, narrativas primordiais que formam um universo 
atravessado por lendas, parábolas, apólogos, símbolos, arquétipos que 
mostram as fronteiras em que vivem os seres humanos, entre o conhecido e 
o mistério, entre o consciente e o inconsciente. (COELHO, 2008, n.p). 

 

No âmbito da Psicanálise, a análise dos mitos é identificada como uma fonte 

de sabedoria que, no desenrolar de cada trama, apresenta “(...) as fantasias 

universais subjacentes nos indivíduos e na coletividade” (ZIMERMAN, 2008, p. 269). 

O meio no qual o sujeito se encontra e as formas de interação, a organização 

hierárquica, assim como demais aspectos sociais contribuem para a formação e 

compreensão do indivíduo. 

Ao considerar que a Psicanálise define como sua área de investigação a 

realidade psíquica, reitera a estreita relação que se faz entre Mitologia e Psicanálise, 

visto que “(...) os mitos representam uma intersecção entre o mundo das fantasias e 

o da realidade” (ZIMERMAN, 2008, p. 269). 

Diante do exposto, encontra-se a seguir o mito que tem íntima relação com o 

conceito foco desta pesquisa: o Mito de Narciso. 
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3.2 O mito de Narciso 

 

A teoria sobre o narcisismo é ilustrada pelo mito de Narciso, o qual é descrito 

sucintamente a seguir conforme a versão de Paulo Sérgio de Vasconcellos presente 

em seu livro Mitos Gregos (1998). 

Narciso era um rapaz de bela aparência e que atraía a atenção de moças e 

ninfas que se apaixonavam por ele, ainda que ele as desprezasse. Dentre essas 

ninfas havia Eco, amaldiçoada a apenas repetir as palavras pronunciadas por outros. 

Ela tentou demonstrar seu amor por Eros, mas ele a repeliu o que a fez segui-lo às 

escondidas até que ela fosse consumida pelo amor não correspondido e apenas sua 

voz restou. 

A indiferença de Narciso para com quem o adorava afetou tanto a uma 

humana que essa lhe rogou uma praga para que ele se apaixonasse sem receber o 

amor de volta da pessoa amada. Nêmesis2 ouviu e concretizou essa punição. Após 

um dia de caça, Narciso se aproximou de uma fonte límpida isolada e viu seu reflexo 

pela primeira vez nas águas prateadas e se apaixonou, cumprindo-se a maldição de 

Nêmesis. 

O encantamento de Narciso pela própria imagem o deixou tão hipnotizado 

que ele não percebeu que aquela bela criatura era ele mesmo e, diante do seu tempo 

de vida que se esgotava, proferiu suas últimas palavras em desespero: “Ah!, menino 

amado por mim inutilmente! Adeus!” (p. 18), e sua despedida foi ecoada por Eco. 

Assim, o seu estado contemplativo foi perpetuado, como Vasconcellos descreve: “(...) 

nos Infernos, Narciso continua a contemplar sua imagem nas águas do rio Estige" (p. 

19). 

Tendo em vista que o mito descrito acima contribui para as análises sobre o 

narcisismo, a tragédia de Édipo a seguir é resumida para que, mais adiante nesta 

pesquisa, haja a melhor compreensão de como ambas as histórias se complementam 

e corroboram para a análise psicanalítica da personagem Bela. 

 

                                                      
2 Na Mitologia grega, Nêmesis é considerada, segundo Paulo Sergio Vasconcellos, “(...) a divindade 
punidora do crime e das más ações (...)” (1998, p. 18). Em complemento, para Junito de Souza Brandão 
(1987, p. 330), Nêmesis é “(...) a deusa da justiça distributiva (...)”. 
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3.3 A tragédia de Édipo 

 

A história de Édipo é um exemplo de narrativa oralmente transmitida na 

Grécia Antiga e que foi redigida posteriormente pelo dramaturgo Sófocles, (495 a.C. 

– 406 a.C.), em Atenas. Essa tragédia é a mais reconhecida, pois concorreu em um 

festival no Teatro de Dioniso por volta do século V a.C. Sua trama é resumida a seguir 

conforme o livro A trilogia tebana, com a tradução de Mário da Gama Kury (2012).  

O pai de Édipo, Laio, foi amaldiçoado por Pêlops, pois raptou seu filho, 

Crísipo, por quem o primeiro era apaixonado. O castigo de Laio seria morrer sem 

deixar descendentes. Após isto, Laio casa-se com Jocasta e torna-se rei de Tebas. 

Por conta das paixões proibidas de Laio, um oráculo anuncia que, caso ele venha a 

ter um filho com Jocasta, este o mataria. Da união de Laio e Jocasta nasce Édipo e, 

preocupado com a previsão do oráculo, Laio dá seu filho a um dos pastores e perfura-

lhes os pés, atando-os (daí a referência para o nome Édipo, pois trata-se de “pés 

inchados”). Jocasta, em obediência, ordena que o bebê seja abandonado no monte 

Citéron, mas um pastor salva a vida do bebê entregando-o a outro pastor que por sua 

vez o levou até os cuidados do rei Pôlibo e de sua esposa, Mérope. Ao atingir a 

maioridade, Édipo foi chamado de adotivo, o que o insultou, e o levou até o oráculo 

de Apolo para saber se aquela acusação era plausível.  

Embora o deus não lhe tivesse respondido, Apolo revelou que Édipo estava 

destinado a matar seu pai e casar-se com sua mãe, ao que o rapaz planejou sair da 

casa dos pais em Corinto e nunca mais voltar para impedir esse destino. Durante sua 

caminhada, Édipo se deparou com uma encruzilhada e foi agredido por um dos 

empregados de um homem em um carro. Em sua defesa, Édipo acaba por matar o 

senhor e seus criados, com exceção de um que fugiu. O senhor no carro era Laio, o 

pai biológico de Édipo. Ao mesmo tempo, o povo de Tebas era amedrontado pela 

Esfinge que devorava aqueles que não decifravam seus enigmas. Quando Édipo 

desvenda o enigma da Esfinge, esta sai da cidade e o rapaz é nomeado rei da cidade, 

tendo por esposa a viúva do senhor que ele havia matado anteriormente: Jocasta, 

sua mãe. Ainda que na ignorância, todas as predições do oráculo foram realizadas 

pela própria cadeia de eventos da vida de Édipo. 
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Ainda que a tragédia tenha seu desenrolar nos eventos posteriores, o resumo 

apresentado tem como intuito o conhecimento acerca do que a história de Édipo tem 

em relação às posteriores concepções psicanalíticas sobre o complexo homônimo. 

 

3.4 Conceitos básicos para a psicanálise de Freud 

 

Em Sigmund Freud (2010), Bernard Jolibert descreve passagens da evolução 

das descobertas do neurologista, as quais contribuíram para o aperfeiçoamento do 

campo de pesquisa da psicanálise. Ele cita que a publicação da obra A interpretação 

dos sonhos, em 1900, foi o marco para o nascimento da Psicanálise a qual “(...) 

emergiu perante o mundo como algo novo, porém, teve seu ponto de partida em 

ideias antigas e sugestões anteriores, as quais Freud elaborou ou desenvolveu” (p. 

33). 

Na obra O prazer de ler Freud (1999), Juan-David Nasio destaca a relevância 

das descobertas do estudioso no que se refere à compreensão das causas em si 

mesmas para entender, de fato, o que leva um ser a agir, ou seja, há o interesse na 

raiz dos motivos que podem estar ocultos até mesmo para o sujeito. 

Inicialmente, a Psicanálise tinha o objetivo de compreender a raiz das 

doenças nervosas “funcionais” da época em questão a fim de obter novas formas de 

tratamentos aplicadas pelos neurologistas naquele tempo, as quais eram ineficientes. 

Contudo, a partir do aparecimento das técnicas de hipnotismo, percebeu-se que o 

funcionamento mental do ser humano abrangia muito mais do que as ações 

conscientes, ou seja, identificava-se o campo do “inconsciente”. Jolibert (2010) 

descreve que: “O ‘inconsciente’, é verdade, há muito tempo estivera sob discussão 

entre os filósofos como conceito teórico, mas agora, pela primeira vez, nos fenômenos 

do hipnotismo ele se tornava algo concreto, tangível e sujeito a experimentação” (p. 

35). 

Considerado o pai da Psicanálise, Freud desenvolveu suas teorias e instituiu 

conceitos específicos para suas análises, percorrendo principalmente as áreas da 

Medicina e da Mitologia. Dentre os termos mais frequentes nos estudos de Freud, e 

que podem ser aplicados para embasamento desta pesquisa, encontram-se: o 

inconsciente, o ego (e suas variações), a pulsão de vida e a pulsão de morte, a libido, 
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o recalcamento, o próprio conceito de narcisismo e, consequentemente, o complexo 

de Édipo. 

Em Vocabulário Contemporâneo de Psicanálise (2008), de David Zimerman, 

são apresentadas sínteses dos termos supracitados. Para iniciar, é importante 

destacar que, de acordo com Zimerman (2008), Freud dividiu o aparelho psíquico em 

três instâncias: o consciente, por vezes chamado de sistema percepção-consciência 

(Cs); o pré-consciente (Pcs); e o inconsciente (Ics). Em primeira instância, o 

consciente recebe informações referentes às influências do exterior e interior, 

ocasionando o registro qualitativo relacionado ao prazer e/ou desprazer consequente, 

processados no inconsciente. Dessa forma, percebe-se que há uma relação 

intrínseca entre os sistemas consciente e inconsciente do sujeito. 

Zimerman (2008) ressalta, ainda, que: 

 

Na prática psicanalítica contemporânea, indo além do paradigma 
estabelecido por Freud de “tornar consciente aquilo que for inconsciente”, 
amplia-se essa afirmativa, com a noção introduzida por Bion de que mais 
importante é a maneira de como “o consciente e o inconsciente do paciente 
comunicam-se entre si”. (ZIMERMAN, 2008, p. 83). 

 

Por sua vez, o pré-consciente é chamado de “barreira de contato”, que tem 

como função distinguir o que pode ou não ser encaminhado ao consciente, conforme 

Zimerman (2008). 

Finalmente, Zimerman (2008) relata que o inconsciente é um termo provindo 

de cientistas e filósofos anteriores a Freud, mas que o Psicanalista relacionou o 

conceito à área psíquica e que seus estudos foram divididos em dois modelos 

tópicos3, sendo eles denominados, respectivamente, “primeira tópica”4 (teoria 

topográfica) e a “segunda tópica”5 (teoria estrutural, ou dinâmica). Na “primeira 

                                                      
3 A palavra tópica possui derivação do grego topos o qual significa lugar. Assim, os modelos tópicos 
preveem tipos de teorias de lugares (Zimerman, 2008, p. 408). 
4 Para Freud, a primeira tópica baseia-se em um modelo topográfico no qual o aparelho psíquico 
compõe-se de três sistemas: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente (Zimerman, 2008, p.408). 
5 O conceito da segunda tópica foi elaborado por Freud tendo em vista que, para ele, a primeira tópica 
não cumpria plenamente o seu papel teórico para explicar diversos fenômenos psíquicos e das 
identidades possíveis na constituição do indivíduo e na indicação de seus valores e suas expectativas 
(Zimerman, 2008, p. 409). Portanto, Freud desenvolveu estudos aprofundados, conceituando a 
segunda tópica como ativa e dinâmica, onde o aparelho psíquico tem como concepção um modelo 
estrutural, sendo que esta estrutura é um conjunto de elementos com divergentes funções quando 
separados (Zimerman, 2008, p. 409). 
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tópica”, Freud conceitua o inconsciente, de maneira geral, como o espaço destinado 

a repreender os afetos, representações e diversas pulsões considerados proibidos de 

serem enviados ao campo do consciente, tais como os anseios distintos do que a 

sociedade em questão aprova ou relacionados à formação do sujeito diante do meio 

familiar. 

Já na “segunda tópica”, o inconsciente é dividido entre pulsões provindas do 

id, com participação do ego e superego, os quais, ainda que separados, mantêm uma 

interação permanente. 

No campo de estudos sobre o inconsciente, como exposto acima, encontram-

se o ego, o id e o superego, os quais podem ser diferenciados da seguinte forma: o 

ego está ligado às funções do consciente e do inconsciente, como base para a 

identidade do sujeito (ZIMERMAN, 2008). 

De acordo com Freud (ZIMERMAN, 2008), o id consiste na área psíquica 

responsável pelas pulsões inconscientes das quais o indivíduo não possui controle e 

que podem influenciar o sujeito a tomar decisões e atitudes sem a devida 

consideração do que é aceitável no âmbito da moral (e/ou ético). 

O superego (ego ideal, do alemão idealich) consiste em uma parcela da 

estrutura interna do aparelho psíquico do indivíduo a qual promove a predominância 

das vontades e dos mandamentos particulares deste sujeito no meio externo. De certo 

ponto, Zimerman (2008) considera o superego como “herdeiro direto do narcisismo” 

(p. 115). 

Embora muitas vezes os termos pulsão, instintos, impulsos e impulsos 

instintivos sejam considerados equivalentes, Zimerman (2008) explicita que essa 

relação ocorreu por um equívoco na tradução dos textos de Freud. Por isso, para esta 

pesquisa, será considerado que a pulsão se trata de uma tensão a qual impulsiona o 

indivíduo a situações de prazer ou de desprazer. 

Para Freud, a pulsão está relacionada à existência dos seguintes fatores: 

fonte6, força7, finalidade8 e objeto9. São consideradas o limite entre o somático e o 

                                                      
6 Advém dos sentimentos relacionados à necessidade de sobrevivência (Zimerman, 2008, p. 344). 
7 Expressa a quantidade de energia pulsional (Zimerman, 2008, p. 344). 
8 Busca do princípio de Nirvana, retorno ao estado intra-uterino (Zimerman, 2008, p. 344). 
9 O que é capaz de atingir a satisfação por meio da descarga das tensões internas (Zimerman, 2008, 
p. 344). 
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psíquico (ZIMERMAN, 2008) e foram divididas em duas categorias: pulsão de vida e 

pulsão de morte. 

Em síntese, segundo Zimerman (2008), a pulsão de vida refere-se à ação de 

“(...) manter a coesão da substância viva e para criar novas unidades vivas” (p. 428). 

Já a pulsão de morte, ele continua, retrata a tendência do sujeito em reviver 

(relembrar) momentos traumatizantes e penosos do passado como que sob o domínio 

da vontade de se tornar inorgânico, ou seja, a morte. 

Após diversas adaptações do conceito de libido por Freud, apresenta-se a 

síntese da concepção do termo conforme descrito no Dicionário de psicanálise 

(ROUDINESCO & PLON, 1997, p. 473) como uma energia da pulsão de vida que 

busca satisfazer-se por meio de objetos. Entende-se nesta investigação que o objeto 

no qual o sujeito investe sua libido pode ser no âmbito de um corpo sexualmente 

desejado ou em um objeto de entendimento abstrato, como cita Juan-David Nasio em 

seu livro Introdução aos principais conceitos da psicanálise de Freud, Ferenczi, 

Groddeck, Klein, Winnicott, Dolto, Lacan (1995): “Esse objeto pode ser uma coisa ou 

uma pessoa, ora a própria pessoa, ora uma outra, mas é sempre um objeto fantasiado, 

e não real” (p. 33). 

Referente ao recalcamento, Zimerman detalha: 

 

Fundamentalmente, o conceito de recalque está ligado a um processo pelo 
qual o sujeito procura repelir ou manter oculto no inconsciente as 
representações de pensamentos, imagens, fantasias e recordações que 
estejam ligadas a algum desejo pulsional proibido de surgir no consciente. 
(ZIMERMAN, 2008, p. 355). 

 

Resumidamente, segundo Zimerman (2008), Freud divide o recalque em três 

categorias, sendo elas: o recalque primário, no qual as pulsões não alcançam o 

complexo consciente-pré-consciente e permanecem no inconsciente, como um foco 

que atrai outros recalques; o recalque secundário, que envolve a ação do superego 

inconsciente e da moral consciente em repelir determinada tensão; e, por fim, o retorno 

do recalcado, o qual se apresenta por meio de sonhos, lapsos, atos falhos, etc. 
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3.5 Conceitos sobre o narcisismo e o complexo de Édipo 

 

O conceito de narcisismo por Freud foi detalhado em seu livro Introdução ao 

narcisismo (2010, p. 14) e consiste em: “[...] designar a conduta em que o indivíduo 

trata o próprio corpo como se este fosse o de um objeto sexual, isto é, olha-o, toca 

nele e o acaricia com prazer sexual, até atingir plena satisfação mediante esses atos”. 

Em complemento a essa definição, Alexander Lowen explanou o narcisismo 

em sua obra Narcisismo: Negação do verdadeiro “self" (1983) da seguinte forma: 

 

O narcisismo descreve uma condição psicológica e uma condição cultural. 

Em nível individual, indica uma perturbação da personalidade caracterizada 

por um investimento exagerado na imagem da própria pessoa à custa do self. 

Os narcisistas estão mais preocupados com o modo como se apresentam do 

que com o que sentem. De fato, eles negam quaisquer sentimentos que 

contradigam a imagem que procuram apresentar. (LOWEN, 1983, p. 9). 

 

Ademais, outra vertente que define o narcisismo é a de Jacques Lacan, na 

França, o qual explora o conceito de “estádio do espelho”. Conforme detalhado: “(...) 

a aventura original através da qual, pela primeira vez, o homem passa pela 

experiência de que se vê, se reflete e se concebe como outro que não ele mesmo — 

dimensão essencial do humano, que estrutura toda a sua vida de fantasia” (LACAN, 

1986:1975, p. 96). 

O próprio Freud apresenta indagações sobre o princípio do narcisismo e 

perpassa pelos conceitos de instintos sexuais e instintos do Eu, conforme detalhado 

a seguir: 

 
Há vários pontos em favor da hipótese de uma diferenciação original entre 
instintos sexuais e instintos do Eu, além de sua utilidade para a análise das 
neuroses de transferência. Admito que somente esse fator não seria 
inequívoco, pois poderia ser o caso de uma energia psíquica indiferente, que 
apenas com o ato do investimento de objeto se torna libido. Mas essa 
distinção conceitual corresponde, primeiro, à separação popular tão 
corriqueira entre fome e amor. Em segundo lugar, considerações biológicas 
se fazem valer em seu favor. O indivíduo tem de fato uma dupla existência, 
como fim em si mesmo e como elo de uma corrente, à qual serve contra – ou, 
de todo modo, sem – a sua vontade. Ele vê a sexualidade mesma como um 
de seus propósitos, enquanto uma outra reflexão mostra que ele é tão 
somente um apêndice de seu plasma germinal, à disposição do qual ele 
coloca suas forças, em troca de um bônus de prazer – o depositário mortal 
de uma (talvez) imortal substância, como um morgado, que possui 
temporariamente a instituição que a ele sobreviverá. A distinção entre 
instintos sexuais e do Eu apenas refletiria essa dupla função do indivíduo. Em 
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terceiro lugar é preciso não esquecer que todas as nossas concepções 
provisórias em psicologia devem ser, um dia, baseadas em alicerces 
orgânicos. Isso torna provável que sejam substâncias e processos químicos 
especiais que levem a efeito as operações da sexualidade e proporcionem a 
continuação da vida individual naquela da espécie. Tal probabilidade levamos 
em conta ao trocar as substâncias químicas especiais por forças psíquicas 
especiais. (FREUD, 2010, p. 20-21). 

 

Em Vocabulário Contemporâneo de Psicanálise (2008), David E. Zimerman 

sintetiza diversas nomenclaturas e suas respectivas definições psicanalíticas para 

melhor compreensão sobre o Narcisismo, as quais serão fundamentais para as 

análises desta investigação. 

Dentre as quatorze teorias sobre o Narcisismo presentes no livro de 

Zimerman (2008, p. 277), pontuam-se duas que poderão ser relacionadas ao objeto 

de estudo desta pesquisa, conforme descritas a seguir: 

 

5. Um narcisismo do tipo libidinal, ou seja, um processo de investimento da 

libido sobre o próprio ego (conceito essencial de Freud, descrito em seu 

magistral “Sobre o narcisismo: uma introdução”, de 1914) (grifos nossos). 

6. Um tipo de identificação, no qual, diante da perda de um objeto, o self 

transforma-se à imagem e semelhança desse objeto perdido, como aparece 

no trabalho de Freud “Luto e melancolia”, de 1917. (ZIMERMAN, 2008, p. 

277). 

 

Nas análises de Freud são atribuídas ao narcisismo dois níveis: o narcisismo 

primário e o narcisismo secundário. Em um primeiro momento, Freud detalha o 

narcisismo primário da seguinte forma: 

 

O narcisismo primário que supomos na criança, que contém uma das 
premissas de nossas teorias sobre a libido, pode ser mais facilmente 
confirmado por inferência retrospectiva de um outro ponto do que apreendido 
por observação direta. Quando vemos a atitude terna de muitos pais para 
com seus filhos, temos de reconhecê-la como revivescência e reprodução do 
seu próprio narcisismo há muito abandonado. (FREUD, 2010, p. 36). 
 

Em complemento, ressalta-se que, para Freud, esse investimento libidinal do 

sujeito para seu próprio corpo caracteriza o que é chamado narcisismo primário, sendo 

uma etapa posterior ao que é conhecido como auto-erotismo, mas que foi, 

posteriormente, atrelado um conceito ao outro (ZIMERMAN, 2008, p. 278). 

Na sequência, existe a teoria do Narcisismo secundário, o qual pode ser 

resumido ao refluxo da energia pulsional que após ser investida e ocupada em objetos 
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exteriores acaba por sofrer um desinvestimento libidinal por conta, principalmente, de 

decepções e terminam por retornar ao próprio ego do sujeito (ZIMERMAN, 2008, p. 

278). 

Para esta pesquisa, o narcisismo propõe conceitos que analisam a 

personagem como indivíduo e que, ocasionalmente, demonstram certas 

características em relação aos coadjuvantes do conto. Agora, no âmbito do complexo 

de Édipo, as análises são mais relacionadas a Bela em suas relações interpessoais, 

em especial com seu pai e a Fera. Por isso, a complementação teórica a seguir é 

proposta. 

Como exposto no capítulo anterior, o complexo de Édipo é ilustrado pela 

tragédia grega sobre o filho que se casa com sua mãe e mata o próprio pai. Embora 

expresso de forma brusca, segundo Zimerman (2008), Freud debruçou-se sobre tal 

complexo e o instituiu nas formas positiva e negativa, como detalhado a seguir: 

 

A positiva genericamente consiste num desejo sexual pelo genitor do sexo 
oposto, bem como de um desejo de morte do mesmo sexo. Na forma 
negativa, há um desejo amoroso pelo genitor do mesmo sexo e um ciúme ou 
desejo de desaparecimento do outro. (ZIMERMAN, 2008, p. 73-74). 
 

Vale reiterar que o desejo sexual expresso na citação anterior (assim como 

nas demais) não consiste apenas no ato sexual, mas sim no prazer que deseja ser 

alcançado, aquilo que impulsiona o sujeito e dá-lhe propósito para viver. No caso do 

Édipo, Freud faz uso do enredo da tragédia no intuito de ilustrar a relação tríade entre 

mãe, filho e pai, ainda que no âmbito do inconsciente da criança. 

Isto posto, Juan-David Nasio resume este complexo em sua obra Édipo: o 

complexo do qual nenhuma criança escapa (2007) da seguinte forma: 

 

O Édipo é um imenso despropósito: é um desejo sexual próprio de um adulto, 
vivido na cabecinha e no corpinho de uma criança de quatro anos e cujo 
objeto são os pais. A criança edipiana é uma criança alegre que, em toda 
inocência, sexualiza os pais, introduzindo-os em suas fantasias como objetos 
de desejo e imitando sem pudor nem senso moral seus gestos sexuais de 
adultos. É a primeira vez na vida que a criança conhece um movimento erótico 
de todo seu corpo em direção ao corpo do outro. (NASIO, 2007, p. 10). 
 

É interessante apontar que Freud perdurou com a consideração de que o 

Édipo do menino e da menina fossem iguais, mas o próprio psicanalista adequou as 



44 
 

procedências e, visto que nesta pesquisa o foco é a relação da filha (Bela) com seu 

pai, faz-se menção ao que Zimerman (2008) descreveu sobre essa particularidade: 

 

1. A menina também toma a mãe como seu primeiro objeto de investimento 
amoroso. 
2. Para orientar-se libidinalmente para o pai, precisa antes se desapegar da 
mãe. Passa, portanto, por um processo mais longo e complicado que o do 
menino.  
3. Considera-se castrada quando constata sua inferioridade anatômica em 
relação ao menino.  
4. Devido à influência da inveja do pênis, desapega-se da mãe, ressentida 
com ela por tê-la desfavorecido.  
5. Logo substitui a falta do pênis pelo desejo de possuir um filho do pai, 
tomando-o, então, como objeto de amor. 
6. Simultaneamente, identifica-se com a mãe, coloca-se em seu lugar e, 
querendo substituí-la junto ao pai, passa a desenvolver um ciúme edípico, 
com ódio pela mãe. (ZIMERMAN, 2008, p. 74). 
 

Apesar das complexidades da mente infantil que adquire, prematuramente, 

desejos adultos, é possível visualizar o quão tal estágio da vida humana é essencial 

para o desenvolvimento de um adulto consciente sobre seus desejos e o que a 

sociedade espera de suas escolhas. Portanto, Nasio (2007) complementa em seu 

livro a seguinte conclusão: 

 

Que é, então, o Édipo? O Édipo é a experiência vivida por uma criança de 
cerca de quatro anos que, absorvida por um desejo sexual incontrolável, tem 
de aprender a limitar seu impulso e ajustá-lo aos limites de seu corpo imaturo, 
aos limites de sua consciência nascente, aos limites de seu medo e, 
finalmente, aos limites de uma Lei tácita que lhe ordena que pare de tomar 
seus pais por objetos sexuais. Eis então o essencial da crise edipiana: 
aprender a canalizar um desejo transbordante. (NASIO, 2007, p. 12). 
 

Diante dessas definições, ressalta-se que as nomenclaturas expostas neste 

capítulo são relevantes para a compreensão dos aspectos psicanalistas analisados 

na personagem Bela do conto “A Bela e a Fera”, de Madame de Beaumont (1756). 
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4 AS VERSÕES LITERÁRIAS CLÁSSICAS DE “A BELA E A FERA” E A 
PRESENÇA LITERÁRIA DE JEANNE-MARIE LEPRINCE DE BEAUMONT 

 

4.1 As origens das versões clássicas 

 

Os contos de fadas perpassam diversas culturas e épocas, em parte flexível 

ao contexto em que se inserem ou em caráter perpétuo. Tais características permitem 

o entendimento de que os contos apresentam ambiguidade em sua análise, visto que 

ao mesmo tempo em que são restritas a um espaço físico e temporal, seus enredos 

são tangíveis a quase qualquer esfera social e histórica. Por vezes, os contos são 

relatos de verdadeiros acontecimentos de um determinado grupo de personagens 

que transmitem sua história com acréscimos do maravilhoso. 

Na recente publicação das versões de “A Bela e a Fera”, Rodrigo Lacerda, na 

apresentação do livro A Bela e a Fera: a versão clássica e a surpreendente versão 

original (2016), apresenta um detalhamento sobre a possível fonte de inspiração para 

o conto. Trata-se da Espanha no século XIV onde um rapaz apresentava a condição 

de saúde chamada de “síndrome do lobisomem”, a qual proporciona um crescimento 

anormal de pelos no corpo. Este rapaz, chamado de Pedro González, foi presenteado 

ao imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Carlos V, quando ainda tinha 

dez anos de idade. Após a invasão do navio que o transportava, González foi levado 

ao rei da França, Henrique II, como seu animal de estimação. 

Por não ter recebido educação na infância e portar-se como um animal, 

González foi alvo de um experimento para comprovar se ele poderia ser humanizado. 

Após a morte do rei Henrique II, González ficou sob o domínio da viúva Catarina de 

Médici, a qual ordenou o casamento do rapaz com a filha de serviçal, também 

chamada Catarina, no intuito de saber como seriam (se haveria) os filhos gerados por 

eles. Embora a noiva tenha desmaiado no momento em que o conheceu, Catarina 

notou que ela desenvolvera sentimentos por González por conta de ele tratá-la com 

bons modos. 

O conto a ser explanado nesta investigação, mesmo sendo a adaptação de 

outro conto anterior à sua publicação, de certa forma, ainda é adaptado por diversas 

mentes e mídias e, ainda assim, mantém firme sua essência de quando foi concebido. 
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A história da bela jovem que se apaixona por um príncipe preso no corpo de 

uma fera é uma das narrativas mais conhecidas por diversas gerações e apresenta 

suas particularidades mágicas e encantadoras próprias. Originalmente, o conto “A 

Bela e a Fera” foi publicado em 1740 por Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve na 

França. Até o momento, Madame de Villeneuve foi a primeira mulher a publicar um 

conto de fadas no contexto em que o ofício era exercido com maior frequência por 

homens. 

De acordo com Marie-Louise von Franz em seu livro A interpretação dos 

contos de fadas (2005), um marco nessa predominância masculina no âmbito literário 

foi a publicação da coletânea de contos de fadas de Charles Perrault, em 1697, que 

marcou o nascimento do que é conhecido hoje como literatura infantil. A partir dessa 

questão e do motivo de ser uma atividade burguesa, os contos de fadas apresentam 

sua particular influência na educação das crianças. 

Diante desse fato, a própria destinação do conto de Madame de Villeneuve 

foi para o público feminino da época, em sua supremacia, acerca do casamento 

arranjado, conforme Corso & Corso detalham em sua obra Fadas no divã (2006): 

 

Embora seja certamente também uma alusão aos casamentos arranjados, 
que tinham de ser enfrentados pela maior parte das mulheres até o triunfo 
do amor romântico, não deve ser apenas essa a razão da sobrevivência 
dessa história até nós. A Bela e a Fera restou como representante de uma 
vasta linhagem de contos em que o amor precisa transcender as aparências 
animalescas para acontecer. (CORSO & CORSO, 2006, p. 134). 

 

Marina Warner analisa a história da Bela que se apaixona por uma fera como 

uma metáfora para a luta das mulheres devido à tradicional culpabilidade das mesmas 

desde Eva, conforme detalhado a seguir: 

 
Escritoras e amigas de mademoiselle L’Héritier, como Henriette-Julie de 
Murat e Marie-Catherine d’Aulnoy, contemporâneas como mademoiselle de 
La Force e mademoiselle Bernard, lutando contra as concepções cristãs 
dominantes sobre a contagiosa libidinosidade feminina, contra a tradicional 
culpabilidade de Eva, aduziram em defesa das mulheres certas cobranças 
sociais que recaíam sobre elas: atacaram em especial o costume de se 
casarem as filhas em idade muito tenra (aos catorze ou quinze anos não era 
incomum) com estranhos. Nesse aspecto, mulheres de alto estrato social 
sofriam de total impotência, e não houve muitas mudanças nos assuntos 
matrimoniais até que a Revolução introduzisse uma nova era de escolha 
comparativamente livre. (WARNER, 1999, p. 312-313). 

 



47 
 

Lacerda (2016) descreve alguns fatos pontuais na vida de Madame de 

Villeneuve que contribuíram para a origem do conto. Casou-se jovem, divorciou-se, 

teve uma filha, tornou-se viúva e iniciou sua vida como escritora quando já tinha 

quarenta anos. Obteve conhecimento dos costumes e padrões da burguesia francesa 

ao auxiliar na análise de textos submetidos para publicação. Além de “A Bela e a 

Fera”, teve as seguintes publicações mais relevantes: La Phonénix conjugal (1734), 

La Jeune Américaine (1740) e Les Belles solitaires (1745). 

Sobre o enredo do conto de Madame de Villeneuve, Franz detalha (2005): 

 

Este conto de fada tem o mesmo padrão daqueles que se podem ainda 
encontrar, hoje em dia, na Noruega, Suécia, Rússia e muitos outros países. 
Consequentemente, pode-se ao menos concluir que este tipo de conto de 
fada (da mulher que redime seu amado da forma animal) existe praticamente 
inalterada há 2.000 anos. (FRANZ, 2005, p. 12). 

 

No entanto, é dado o devido crédito à originalidade de Madame de Villeneuve, 

assim como à adaptação mais frequentemente, a de Madame de Beaumont, 

inspiradora de novas versões da história da Fera e da Bela. 

A versão de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, publicada em 1756, ainda 

na França de Madame de Villeneuve, é a mais semelhante à estrutura das tradicionais 

narrativas dos contos de fadas (Corso & Corso, 2006). Possui vocabulário mais 

compreensível e adequado para crianças, assim como a narrativa é mais fluída, com 

foco na principal lição (moral): a verdadeira beleza não está na aparência física, mas 

no caráter das pessoas. 

Madame de Beaumont nasceu de uma família de classe média na cidade de 

Rouen e, desde sua juventude, já auxiliava na educação de meninas, alcançando, 

posteriormente, os cargos de preceptora, dama de companhia e professora de música 

da filha mais velha de Leopoldo de Lorena na corte austro-francesa na comuna de 

Lunéville. Conheceu diversos intelectuais da época que contribuíram para sua 

inspiração literária, mesmo que ainda fosse uma rara exceção dentre as mulheres da 

época por ter educação e classe. 

Teve uma vida amorosa frequente e polêmica para a época, e, embora não 

seja uma certeza entre os estudiosos da sua vida, Madame de Beaumont casou-se 

aos trinta e dois anos e teve uma filha. 
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Dentre suas publicações mais relevantes encontram-se: Le Triomphe de la 

vérité, ou Mémoires de M. de La Villette (1748), Emílio, ou Da educação (1762) e suas 

revistas Le Nouveau Magasin Français (1750), Le Magasin des Adolescentes (1760) 

e Le Magasin des Pauvres (1768). 

Em 1756, publicou um tipo de manual pedagógico, Le Magasin des Enfants, 

contendo escritos sobre boas maneiras e com prioridade sobre a educação de jovens 

adolescentes, meninas e, por vezes, mulheres que procuravam aperfeiçoamento do 

comportamento social. Foi assim que a sua versão de “A Bela e a Fera” foi publicada. 

Madame de Beaumont apresenta relevantes e pontuais contribuições, 

conforme Marina Warner cita em seu livro Da Fera à Loira: 

 

É fácil perceber em madame de Beaumont a preocupação de uma professora 
bem-intencionada que educa as alunas para enfrentar o futuro com 
obediência e decoro, e ouvir seu desejo piedoso de que as alunas obedeçam 
a seus pais e de que, no interior de um marido brutal, que talvez seja a sina 
estabelecida das meninas, possa bater o coração de um bom homem, para 
isso bastando um pouco de incentivo, e de que não serão necessárias 
medidas extremas – nenhuma tesoura será usada contra o Anão Amarelo. 
(WARNER, 1999, p. 328). 
 

Ao falar de Madame de Beaumont, Marina Warner expressa admiração, em 

especial, com relação à visão da autora para com a funcionalidade do conto de fadas, 

conforme os trechos a seguir: 

 

Mas foi essa governanta sensível e bondosa, madame Leprince de 
Beaumont, em meados do século XVIII, a primeira a usar os contos de fadas 
para educar os jovens desse modo. Sua visão do amor e simpatia femininos 
redimindo o selvagem que há no homem tornou “A Bela e a Fera” um dos 
contos de fadas mais estimados do mundo, que nunca deixou de inspirar em 
meninas – e meninos – sonhos de experimentar o poder do amor. (WARNER, 
1999, p. 333). 
 

Apesar da notoriedade atual do conto “A Bela e a Fera”, logo que foi publicado 

e divulgado, a sua receptividade passou por obstáculos, em especial, por ter sido 

escrito por uma mulher. A escritora Susana Ventura, em obra recentemente 

publicada, que agrega contos de fadas escritos por mulheres, entre os séculos XVII 

e XVIII, e praticamente esquecidos na história da literatura, lembra que essas 

mulheres-escritoras de contos nessa época foram intituladas de “as preciosas” e 

acentua: 
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Por terem suas identidades escondidas por essa “identidade de grupo”, que 
as transformou em “Condessa X”, “Mademoiselle Y”, “Baronesa Z” e que 
acabou por desvalorizá-las, o resultado é que tanto a vida quanto o trabalho 
literário dessas mulheres ficaram quase esquecidos, à exceção de um único 
conto: A Bela e a Fera, de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, sendo a 
autora incluída na maior parte das seleções de contos de fadas que têm 
aparecido ao longo dos séculos. (VENTURA, 2019, p. 11). 
 

Tal percepção acerca dessas autoras e suas obras foi perdendo força, o que 

providenciou novas pesquisas em busca de maiores detalhes sobre quem as 

escreveu, como Ventura descreve: 

 
Por volta do ano 2000, dezenas de pesquisadores em todo o mundo 
começaram a se dedicar a ler, estudar e compreender manuscritos, livros, 
diários, cartas e jornais para desvendar a época em que as mulheres, 
individual e/ou coletivamente, criaram uma maneira de estar no mundo e 
obras que mostraram muito do que sonhavam e desejavam para si mesmas. 
(VENTURA, 2019, p. 278). 
 

A partir do breve embasamento biográfico das escritoras Madame de 

Villeneuve e Madame de Beaumont, a seguir serão apresentados os resumos dos 

enredos das versões clássicas do conto "A Bela e a Fera", com maior atenção às 

suas diferenças para obter melhor compreensão sobre como tais histórias foram (e, 

até hoje, são) acolhidos por diversos públicos. 

 

4.2 Resumo do enredo de “A bela e a fera”, por Madame de Villeneuve (1740) 

 

Em uma metrópole, vivia um rico comerciante com seus seis filhos e seis 

filhas. Levavam uma vida confortável e cheia de regalias. No entanto, a sorte dessa 

família mudou a partir de um incêndio em sua casa e na perda de todos os navios 

mercantes do pai, o que os forçou a se mudar para a casa de campo, isolada da 

cidade e de todas as diversões que possuíam. Todos os filhos trabalhavam duro para 

seu sustento e apenas a filha mais jovem, Bela, acolhia as tarefas com mansidão e 

alegrava o espírito dos irmãos e do pai. Suas irmãs, porém, a invejavam e 

desprezavam suas tentativas de aliviar o peso e a dor da vida sofrida que levavam. 

Um dia, o mercador recebeu a notícia de que um de seus navios conseguiu 

atracar no porto e decidiu viajar para recolher suas mercadorias a fim de obter algum 

lucro. No dia de sua partida, as filhas pediram ao pai que lhes trouxesse presentes 
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variados e fúteis quando retornasse, menos Bela, que apenas pediu pela volta do pai 

com saúde para casa. Diante da insistência do pai, Bela aceitou receber uma rosa. 

Ao chegar na cidade, o comerciante percebeu que parte de suas mercadorias 

tinham sido recolhidas pelos seus devedores e acabou não lhe sobrando um tostão 

para voltar para casa. No caminho do retorno, o homem precisou passar a noite na 

floresta e, quando estava fraco demais para continuar, achou um castelo isolado. 

Mesmo não encontrando o bom anfitrião, o mercador pode descansar e se alimentar 

para seguir viagem. Ao sair do castelo para buscar seu cavalo, o pai viu a rosa que 

prometera a Bela, mas, ao arrancá-la, avistou um monstro ao seu lado que lhe 

sentenciou à morte pelo crime de ter pegado uma de suas rosas. 

O homem suplicou por clemência e a fera lhe concedeu o perdão na condição 

de que o pai retornasse e trouxesse até o castelo uma de suas filhas, por vontade 

própria da jovem, no período de um mês. Apesar das circunstâncias, o mercador 

concordou, mas com o plano de não contar nada aos filhos e voltar ao castelo sozinho 

para receber o seu castigo pela fera. Ao retornar para casa, ele entregou a rosa à 

caçula e acabou por contar o ocorrido. 

Bela assumiu a responsabilidade e decidiu ir ao castelo, apesar da opinião 

contrária dos irmãos e do pai. Bela e o comerciante chegaram ao castelo e foram 

recepcionados pela Fera, que tratou Bela com mansidão e educação. O pai retornou 

para casa com dois baús cheios de presentes que a Fera lhe permitiu levar aos outros 

filhos e Bela permaneceu no castelo, amedrontada no início, mas, à medida que foi 

conhecendo a Fera, seu medo diminuiu a ponto dela se sentir à vontade perto do seu 

anfitrião. 

A rotina de Bela no castelo passou a ser regada por muito entretenimento, 

belas roupas e os benefícios de uma rainha. Todas as noites, a Fera encontrava-se 

com Bela durante o jantar, momento em que conversavam um pouco e o monstro 

sempre terminava o diálogo perguntando se Bela aceitaria dividir seu leito com ele, 

ao que a jovem sempre negava. 

Durante as noites, Bela tinha sonhos frequentes com um rapaz, a quem ela 

chamava de Desconhecido. Ele a conquistava com lindas palavras e fantasias, 

sempre implorando que Bela o libertasse. A personagem supunha que o rapaz fosse 

prisioneiro da Fera, mas nunca o encontrava em seus passeios pelo castelo durante 
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o dia. Havia em seus sonhos, ainda, uma Dama que lhe congratulava pelo sacrifício 

que fizera pelo pai e sempre a aconselhava a não se deixar enganar pelas aparências. 

Embora tivesse tudo do bom e do melhor, Bela sentia saudades de sua família 

e pediu à Fera que lhe concedesse dois meses para visitá-los. Fera hesitou, mas 

acabou por conceder o desejo de Bela, instruindo-a de que, ao se deitar naquela 

noite, ela acordaria na casa de seu pai no dia seguinte. 

Ao acordar, Bela encontrou-se com seu pai em sua nova casa e com os 

presentes que levara para os irmãos. Após conversar com o pai e explicar-lhe que 

estava vivendo pacificamente com a Fera, o mercador aconselhou a filha a dividir o 

leito com a Fera, pois ele provou que era um bom anfitrião e provedor. 

Durante a sua estadia com a família, Bela incitou ainda mais a inveja das 

irmãs pelo fato de que a primeira estava mais bela e chamava a atenção até mesmo 

dos pretendentes das irmãs. No entanto, à medida que o tempo passava, a jovem 

sentia que devia retornar ao castelo, mas era induzida a permanecer em seu círculo 

familiar por mais tempo do que o acordado com a Fera. Uma noite, Bela sonhou que 

a Fera estava morrendo e a Dama lhe acusava de ter quebrado sua promessa. 

Imediatamente, a jovem decidiu retornar para o castelo, seguindo as instruções que 

a Fera lhe dera sobre sua volta. 

No dia de seu retorno, Bela passou o tempo todo ansiosa por ver a Fera, mas 

não a encontrou e, depois de longa busca, deparou-se com o seu anfitrião no mesmo 

lugar onde havia sonhado que ele morria. A jovem suplicou pela vida do monstro e 

declarou o seu amor. A Fera, ainda fraca, acordou e explicou a Bela que se ela 

demorasse mais a retornar, ele teria morrido. 

O jantar do dia seguinte trouxe uma conversa mais profunda entre Bela e 

Fera, o qual pediu à jovem que dividisse o leito com ele ao que Bela consentiu. A Fera 

adormeceu primeiro que Bela e, na manhã seguinte, a moça percebeu que, a seu 

lado, estava o seu desconhecido no lugar da Fera. 

Em instantes, Bela viu se aproximar do castelo uma rainha e a Dama com a 

qual sonhava frequentemente e ambas a cumprimentaram com muita alegria. A 

rainha era mãe do príncipe e a Dama era uma fada que os ajudou a quebrar o feitiço 

de uma fada má. Nele ficara preso o príncipe durante todo o tempo. Embora a rainha 

estivesse muito agradecida pela colaboração de Bela na libertação de seu filho, ela 



52 
 

negara o consentimento de que eles se casassem ao saber que Bela não era da 

realeza, mas apenas a filha de um comerciante. 

A fada recriminou a atitude da rainha e perguntou a Bela e ao príncipe se eles 

concordavam em não se casar, compartilhando do pensamento da rainha. Ambos 

afirmaram não se importar e Bela apenas pediu à fada que lhe permitisse retornar à 

casa de seu pai, sem precisar de qualquer outra recompensa. 

O amor do jovem casal sobreposto ao pensamento da rainha, fez a fada 

revelar que Bela era, na verdade, filha do irmão da rainha, que há muito tempo havia 

sido dada como morta, mas que a fada lhe protegeu contra a mesma fada má que 

rogou o feitiço contra o príncipe. 

Todos ficam surpresos com a revelação da fada e a narrativa seguiu por duas 

vertentes: a história da verdadeira família de Bela e como o príncipe foi transformado 

em uma fera. 

O príncipe perdeu seu pai muito cedo e a rainha precisou assumir as 

responsabilidades do trono, submetendo o seu filho aos cuidados de uma fada (a fada 

má). Em tempos de guerra, a rainha precisou deixar seu filho por um longo tempo 

com a fada, a qual desenvolveu sentimentos fortes pelo rapaz e o pediu em 

casamento. Tanto ele como a rainha recusaram. A fada transformou o príncipe em 

uma fera, sem permissão de usar sua inteligência e de ambos revelarem quem ele 

realmente era antes da transformação, sendo necessária a vinda de uma moça ao 

castelo (onde ele ficara prisioneiro), por vontade própria, para libertá-lo do feitiço. 

A Dama (boa fada) comprometeu-se em ajudá-los e preparou tudo para que 

o príncipe e a Bela se encontrassem, na expectativa de que se apaixonassem. 

Após saber a história do príncipe, Bela viu seu verdadeiro pai pela primeira 

vez, o qual não acreditava que ela fosse a sua filha, pois ele fora levado a crer que a 

bebê havia morrido atacada por animais selvagens. Por isso, a fada contou-lhe a 

história de Bela, que segue. 

O verdadeiro pai de Bela é rei da Ilha da Felicidade, onde todos, inclusive os 

monarcas, têm autonomia para escolher com quem desejam se casar. Por conta 

disso, o rei, que estava apaixonado por uma camponesa, propôs casamento à 

donzela, pelo qual ela obteria o direito ao trono como rainha. A jovem, embora 

verdadeiramente apaixonada pelo rei, recusou o seu pedido, pois era uma fada que 



53 
 

decidira viver um pouco como os humanos. Apesar disso, ambos tiveram uma filha: 

Bela. 

Sendo a moça uma fada, a mesma devia satisfações ao seu mundo e 

precisou justificar suas ausências e permanência nas terras onde residia com o rei. 

No entanto, a fada má (a mesma que enfeitiçou o príncipe) também planejava tirá-la 

de seu caminho, visto que se apaixonara também pelo rei. A fada má aproveitou-se 

do isolamento da mãe de Bela no reino das fadas e, diante disso, aproximou-se do 

rei e da filha. 

Ao saber que a sua amada havia sumido e sido declarada morta, o rei entrou 

em luto, mas manteve seus cuidados com sua filha. Nesse tempo, a fada má roubou 

a aparência de uma rainha que havia perdido seu reino e tentava conquistar o coração 

do rei, já que era feia e velha. O rei, porém, não demonstrava afeto pela fada má a 

ponto de aceitar casar-se com ela. Para fragilizar mais ainda o rei, a fada má planejara 

a morte de Bela, a qual era o bem mais precioso do bom homem. 

A fada má contratou um casal para levar a bebê até a floresta e matá-la, mas 

a Dama (irmã da mãe de Bela) se transformou em um urso e estrangulou o casal, 

salvando Bela. Com o cenário de morte, a fada má acreditava que seu plano tivesse 

funcionado e retornou ao rei para contar a notícia, o qual reagiu diferente da 

expectativa da fada má e permaneceu recusando o casamento com ela. 

A Dama levou Bela até uma casa onde encontrou uma bebê morta em seu 

berço e trocou-a por Bela. Essa bebê era a filha do comerciante, pai de Bela, que 

havia sido levada ao campo para tentar recuperar-se de uma doença. A troca foi feita 

sem que ninguém percebesse e Bela foi acolhida pela família com que viveu por todo 

esse tempo. 

Diante de toda a explicação, o rei retomou a consciência e assumiu Bela 

como sua filha, vendo a semelhança da moça com a sua amada. A mãe de Bela 

conseguiu a liberdade da prisão do mundo das fadas e retornou ao seu amado rei. 

Inicia-se a preparação do casamento de Bela com o príncipe e a família do 

comerciante é convidada para a cerimônia. 
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4.3 As particularidades do conto de Madame de Beaumont (1756) 

 

Em sua versão, Madame de Beaumont fez uso de grande parte da narrativa 

inspirada por Madame de Villeneuve. No entanto, logo no início, uma das primeiras 

diferenças é a quantidade de filhos do mercador, sendo seis filhos, três homens e três 

mulheres. Da mesma forma, o rico comerciante e seus filhos sofrem com a drástica 

perda dos lucros do pai, ocorrendo a repentina mudança de todos para a casa de 

campo. É citado que as atividades de lazer de Bela, após o trabalho árduo no campo, 

eram a leitura, o cantar e a prática de tocar cravo. 

Nesta versão, Bela também pede a rosa ao seu pai quando ele retornasse da 

viagem e o mercador sofre a condenação da Fera ao tentar levar o presente de sua 

filha. 

Outra exclusividade da versão de Madame de Beaumont é o trato da Fera 

com o mercador: ele deveria trazer uma de suas filhas ao castelo, por vontade própria 

da moça, no período de três dias, para que a moça morresse no lugar do pai a fim de 

reparar o erro dele. O comerciante aceitou retornar para casa, ao menos para dar o 

último abraço em suas filhas, e a Fera lhe concedeu um cofre cheio de presentes para 

a viagem. 

Ao retornar para casa, as filhas o rodearam e o pai entregou as rosas a Bela 

afirmando que elas haviam lhe custado caro e contou todo o ocorrido no castelo com 

a Fera. As irmãs acusaram Bela por todo aquele infortúnio e ela, sem lágrimas nos 

olhos, afirmou que seu pai viveria, pois ela assumiu a responsabilidade de ir até a 

Fera. 

A vivência de Bela no castelo e os costumes da Fera permanecem 

semelhantes à versão de Madame de Villeneuve, apenas é ajustada a pergunta se a 

moça aceitaria ser sua esposa, o que ela sempre negou. 

No castelo, Bela encontra em seus aposentos uma variedade de obras 

literárias, um cravo e livros de música, associadas às atividades de lazer dela quando 

morava no campo com a família. 

Outra particularidade desta versão é sobre a maneira de retorno da 

personagem quando terminasse a visita à casa de sua família. Agora, a Fera instruiu 
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Bela para deitar-se em seu quarto, que acordaria na casa de seu pai e que, no 

momento de regressar ao castelo, ela deveria colocar o anel ao se deitar. 

De modo semelhante, as irmãs tentam Bela a permanecer mais tempo e ela 

acaba descumprindo sua promessa. Na última noite na casa de seu pai, Bela sonhou 

que via a Fera morrer por causa da ingratidão dela e regressou ao castelo. Ao retornar 

ao castelo procurou pela Fera e declarou seu amor. No fim de seu pronunciamento, 

houve uma movimentação como de festejo e a Fera transformou-se em um príncipe 

que agradeceu a Bela por ter quebrado o encantamento. 

O príncipe explicou a Bela que ele fora enfeitiçado por uma fada má, 

despojando-o da beleza e inteligência até que uma moça desse seu consentimento 

em se casar com ele. Ao retornarem para o castelo, Bela encheu-se de felicidade ao 

ver o pai e a família presentes, conduzidos pela Dama, com a qual sonhara 

anteriormente, que a parabenizava pela atitude de escolher a virtude à inteligência e 

beleza em um companheiro. 

A Dama virou-se para as irmãs de Bela e as transformou em estátuas para 

que observassem toda felicidade de Bela e apenas obteriam a liberdade quando 

assumissem seus erros passados. O casamento de Bela com o príncipe fora no reino 

do soberano e eles tiveram uma vida muito feliz por terem como base a virtude. 

Vale ressaltar que, mesmo a versão de Madame de Beaumont não 

perpetuando a história de Bela e do príncipe antes do encantamento que o 

transformou em Fera, esta versão ainda é a mais replicada em outras mídias, como 

a audiovisual e teatral, em especial pelos estúdios Disney. 

 

5 BELA, DE MADAME DE BEAUMONT, SOB O OLHAR DA PSICANÁLISE 
 

5.1 As etimologias dos nomes das personagens principais 

 

Uma das percepções básicas de contos de fadas, em consonância com os 

escritos de Bruno Bettelheim (2019) em A psicanálise dos contos de fadas, é de que 

as personagens possuem nomes que são associados a alguma característica física 

ou comportamental, que podem ser adjetivos ou substantivos comuns. 
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Se aparecem nomes, fica bem claro que não são nomes próprios, mas 
nomes genéricos ou descritivos (…). Mesmo quando o herói recebe um nome 
(…), o uso de nomes bem comuns faz deles termos genéricos, valendo para 
qualquer menino ou menina. (BETTELHEIM, 2019, p. 58). 

 

Diante desse entendimento, neste segmento, vale ressaltar a própria 

etimologia dos nomes das personagens principais, a saber, Bela e Fera. 

De acordo com o E-Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia10, o 

conceito de “belo” é amplo e, no início, incompleto, como descrito a seguir: 

 

Por ser um conceito com enorme carga subjectiva e de aplicação universal, 
a sua definição é problemática desde a origem da reflexão estética. O 
primeiro texto especulativo sobre o belo (kalos), o Hípias Maior, atribuído a 
Platão, termina com a confirmação do provérbio o que é belo é difícil”, pois 
os dois interlocutores, Sócrates e Hípias, não conseguiram chegar a uma 
definição satisfatória. 

 

Em complemento, ainda no dicionário eletrônico de Carlos Ceia, são citadas 

algumas considerações sobre o belo pela percepção de Immanuel Kant, conforme a 

seguir: 

 

Kant demonstra que o belo não pode ser só o agradável, porque o prazer 

estético pode neutralizar o prazer sensível e vice versa. O agradável provoca 

o desejo e está sujeito à predisposição do sujeito. O belo é sempre sensação 

subjectiva e desinteressada, não sendo determinado por nenhuma 

predisposição particular do sujeito. Kant dirá a propósito que o juízo sobre o 

agradável pressupõe o prazer provocado pelo objecto, enquanto o juízo 

sobre o belo é anterior ao prazer e condiciona-o. 

 

Ao considerar a obra de elevado reconhecimento de Umberto Eco, História 

da beleza (2004), vale deixar a seguinte citação: “O tema da Graça, ligado ao da 

Beleza — ‘a beleza nada mais é que uma graça que nasce de proporção e 

conveniência, de harmonia entre as coisas’, escreve Bembo —, abre caminho para 

concessões subjetivas e particulares. (ECO, 2004, p. 216). 

Ou seja, Bela pode ser considerada uma personagem que traz o equilíbrio 

para o enredo, em especial em relação aos filhos com a mudança de vida da família 

e entre os seus familiares com a Fera, no que se refere às atitudes da personagem. 

                                                      
10 Definições disponíveis em: https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/belo/. Acesso em: 02 nov. 2020. 
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Em relação à aparência, pode ser observada a dicotomia “belo” e “feio”, como 

detalhado por Umberto Eco acima. Assim, Bela e Fera poderiam, até mesmo, ser 

percebidas como um espalhamento uma da outra, pois Bela apresenta o 

detalhamento mais próximo dos atributos de beleza enquanto que a Fera sobre a 

feiura. 

Com isso, é possível compreender que o nome da personagem diz mais do 

que apenas a sua agradável aparência, assim como faz relação explícita com a 

personalidade da mesma. 

Por outro lado, Fera recebe mais do que um nome durante ambos os contos 

relatados no capítulo anterior. Por vezes, há o substantivo “fera”, em outros 

momentos, “monstro”. 

Ainda com base em Umberto Eco, pode ser atribuído à personagem Fera o 

seguinte apontamento retirado da obra História da Feiura (2007): 

 

A sensibilidade do falante comum destaca que, enquanto para todos os 
sinônimos de belo seria possível conceber uma reação de apreciação 
desinteressada, quase todos os sinônimos de feio implicam sempre uma 
reação de nojo, se não de violenta repulsa, horror ou susto. (ECO, 2007, p. 
19). 

 

Na mesma obra, o autor detalha os sinônimos relacionados ao belo e ao feio, 

como citado a seguir: 

(...) se considera belo aquilo que é bonito, gracioso, prazenteiro, atraente, 
agradável, garboso, delicioso, fascinante, harmônico, maravilhoso, 
delicado, leve, encantador, magnífico, admirável, apreciável, espetacular, 
esplêndido, sublime, soberbo; (...). (ECO, 2007, p. 16). 

(...) é feio aquilo que é repelente, horrendo, asqueroso, desagradável, 
grotesco, abominável, vomitante, odioso, indecente, imundo, sujo, 
obsceno, repugnante, assustador, abjeto, monstruoso, horrível, hórrido, 
horripilante, nojento, terrível, terrificante, tremendo, monstruoso, revoltante, 
repulsivo, desgostante, aflitivo, nauseabundo, fétido, apavorante, ignóbil, 
desgracioso, desprezível, pesado, deformado, disforme, desfigurado (...). 
(ECO, 2007, p. 16-19). 

 

A palavra “fera” é um substantivo feminino que indica as seguintes definições: 

“1. Animal feroz, geralmente um mamífero carniceiro; 2. Pessoa cruel; 3. Pessoa 

muito zangada”. A palavra, ainda, pode ser um adjetivo, com os significados de: “1. 
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Feroz; 2. Selvagem, bravio; 3. Inculto; 4. Indômito; 5. Violento; 6. Áspero; 7. Forte, 

vigoroso, são11.” 

Percebe-se que, no caso da Fera, as definições não são relacionadas em sua 

totalidade com o seu caráter, visto que, na companhia de Bela, a Fera é dócil e 

respeitadora. No entanto, ainda há a relação com a descrição física vaga de como a 

Fera é nos contos. Ambas as versões não estabelecem muitos detalhes, o que 

propicia até mesmo aos ilustradores maior liberdade para retratar a personagem. 

“Monstro” é classificado como substantivo masculino e pode significar: 

 

1. Produção animal ou vegetal contrária à ordem regular da natureza; .2. Ser 
monstruoso das lendas; 3. Animal de tamanho extraordinário; 4. [Figurado] 
Pessoa muito feia; 5. Pessoa perversa, desnaturada; 6. Prodígio, portento, 
assombro (a boa parte); (…)12. 

 

A palavra ainda pode ser usada como adjetivo e indicar as seguintes ideias: 

“8. Monstruoso, colossal; 9. Muito grande (em quantidade).” Por isso, a palavra tem 

maior relação com a Fera por se tratar da representação visual da personagem. 

No âmbito desta investigação, diante da base psicanalítica, ambos os termos 

“fera” e “monstro” serão associados aos conceitos de unheimlich. Para Freud 

(1919:2010), o termo em alemão pode ser traduzido partindo-se da palavra heimlich, 

a qual quer dizer “familiar”, sendo o acréscimo do sufixo um a forma de indicar o “não 

familiar” ou o “estranho-familiar” e que “(…) relaciona-se ao que é terrível, ao que 

desperta angústia e horror, e também está claro que o termo não é usado sempre 

num sentido bem determinado, de modo que geralmente equivale ao angustiante (p. 

329).” Ou seja, algo é considerado estranho quando causa tais reações ao sujeito que 

o vê. 

No entanto, no que pode ser relacionado ao “não familiar”, o que Bela vê na 

Fera não causa apenas o medo da aparência monstruosa, mas pode ser a visão de 

algo que a personagem conheceu, algo que lhe foi familiar, e que lhe trouxe de 

alguma forma prazer. Porém, tal prazer pode ser considerado por ela (ou pelo seu 

                                                      
11Disponível em: https://dicionario.priberam.org/fera. Acesso em: 30 set. 2020. 

12Disponível em: https://dicionario.priberam.org/monstro. Acesso em: 30 set. 2020. 

https://dicionario.priberam.org/fera
https://dicionario.priberam.org/monstro
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meio de convívio) algo proibido ou errado, o que pode ter gerado o recalcamento 

desse prazer e que a repele da Fera. 

Ainda sobre o termo inquietante, Freud (1919:2010) ressalta que, em sua 

busca por uma definição e terminologia semelhante em outros idiomas, o psicanalista 

encontra a ideia de “agir h.13, como se tivesse algo a esconder, amor, caso amoroso, 

pecado h.” (p. 336). De fato, a Fera esconde sua verdadeira identidade e 

personalidade por conta do encantamento e é justamente esse aspecto que Bela deve 

“enxergar” além das aparências. 

Assim, diante dos conceitos apresentados, pode-se inferir que a terminologia 

se associa em partes, fielmente, como no caso de Bela, e parcialmente, como no caso 

da Fera, o que pode indicar ainda maiores investigações no âmbito psicanalítico da 

construção do caráter das personagens. 

 

5.2 Bela: a personagem 

 

Bela não só carrega o protagonismo no conto como também é detentora de 

diversos aspectos e significados em relação aos costumes e às regras da sociedade 

do século XVIII, quando o conto foi publicado pela primeira vez, assim como das 

próprias autoras desse mesmo século. 

Beth Brait em sua obra A personagem, de 1985, detalha a evolução dos 

conceitos sobre personagens literários a partir de funções no enredo e a intenção 

induzida para a compreensão do público leitor. A autora detalha que: 

 
No início desse percurso situa-se Horácio, o poeta latino que em sua A 
poética divulga as ideias aristotélicas e reitera as suas proposições. No que 
diz respeito à personagem, Horácio associa o aspecto do entretenimento, 
contido pela literatura, à sua função pedagógica, e consegue com isso 
enfatizar o aspecto moral desses seres fictícios. De certo modo, a concepção 
de personagem divulgada pelo pensador latino contribui de forma significativa 
para que se acentue o conceito de imitação propiciado pelo termo mimesis 
para a reinstauração da finalidade utilitarista da arte, entrevista em 
Aristóteles. (BRAIT, 1985, p. 35). 
 

A partir dessa concepção, pode-se entender que o conto de fadas apresenta 

tanto a função de entretenimento como pedagógica, visto que a Bela é atribuída a 

                                                      
13O h. corresponde ao local onde deve ser inserido o termo para formar a expressão desejada. 
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ideia de uma personagem jovem, simples, bondosa e amorosa, traços admiráveis em 

mulheres pela sociedade da época. 

No entanto, há uma alteração nos conceitos com o passar dos séculos, como 

Beth Brait detalha a seguir: 

 
A partir da segunda metade do século XVIII, a concepção de personagem 
herdada de Aristóteles e Horácio entra em declínio, sendo substituída por 
uma visão psicologizante que entende personagem como a representação do 
universo psicológico de seu criador. Essa mudança de perspectiva se dá a 
partir de uma série de circunstâncias que cercam o final do século XVIII e 
praticamente todo o século XIX. É nesse momento que o sistema de valores 
da estética começa a declinar, perdendo a sua homogeneidade e a sua 
rigidez. É também nesse momento que o romance se desenvolve e se 
modifica, coincidindo com a afirmação de um novo público – o público burguês 
–, caracterizado, entre outras coisas, por um gosto artístico particular. 
(BRAIT, 1985, p. 37). 

 

E, ainda que tal alteração de concepção foi reconhecida, Bela ainda possui 

relação com o que foi descrito na citação de Brait acima, pois a personagem 

apresenta características psicológicas profundas e que, mesmo sendo um conto de 

fadas com pouca ênfase no narrador onisciente, ainda é perceptível o quão amplo é 

o horizonte psicológico da protagonista. 

Antonio Candido, na obra A personagem de ficção (1976), apresenta o 

conceito de E. M. Forster acerca das personagens plana e esférica, tendo como 

principal diferença o seguinte: a personagem plana pode ser considerada aquela que 

possui as mesmas características de sua personalidade do princípio ao fim da 

história; por outro lado, a personagem esférica apresenta novos aspectos de sua 

personalidade no decorrer da narrativa que surpreendem o leitor.  

Bela, ao que se refere aos conceitos citados, é a personagem plana 

apresentada durante o enredo dos contos, ainda que seja considerada a adaptação. 

Ela inicia a história sendo altruísta e compassiva à situação financeira precária da 

mesma forma quando percebe que a Fera não pretende machucá-la. Além disso, o 

comportamento passivo de Bela diante das irmãs implicantes permanece o mesmo, 

no momento em que a família estava em condições financeiras estáveis e quando 

Bela visita a casa de seu pai vestida como uma rainha. Assim, é possível concluir que 

mesmo diante de acontecimentos trágicos ou jubilosos, Bela preserva suas 

qualidades e atitudes.  
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Contudo, ainda que não contemple o escopo desta pesquisa, pois abarca as 

versões de Bela em outros formatos como o audiovisual, será possível vislumbrar 

uma Bela muito próxima da definição de personagem esférica, de forma implícita, 

pois, embora ela se mantenha com o mesmo caráter, algumas de suas atitudes 

podem ser interpretadas de forma semelhante às das personagens esféricas.  

A personagem Bela (o próprio nome já induz o pensamento, conforme 

exposto anteriormente) retrata a beleza externa de uma figura feminina forte, amável 

e inteligente. Apesar das variadas versões do conto, Bela permaneceu com a sua 

essência inalterada e, até certo ponto, pode-se afirmar que se houvesse alteração no 

caráter de Bela, o conto não teria o mesmo impacto e relevância na apresentação do 

conceito de que as aparências não devem ser sobrepostas às demais características 

de uma pessoa. 

Em contrapartida, a Fera passa a representar atributos divergentes de Bela 

tanto nos aspectos físicos como nas atitudes. Enquanto Bela é gentil, até mesmo com 

as irmãs que a perseguem, Fera é agressiva e ameaçadora com o pai de Bela quando 

este pega uma rosa do jardim. A Fera possui pouca descrição sobre sua aparência 

nas versões originais do conto. No entanto, entende-se que o uso de termos como 

“horrível”, "tenebrosa” e “monstro” na versão de Madame de Beaumont determinam 

um aspecto da ausência de beleza, ou seja, a feiura, conforme Umberto Eco. 

A proposta de investigação deste trabalho pode aparentar, no início, a 

desconstrução de uma personagem respeitada e íntegra como Bela. Tal percepção 

pode ser embasada pelo próprio entendimento raso sobre o transtorno de 

personalidade narcisista, como Maria das Graças afirma na publicação 

“Considerações sobre o narcisismo” (2010): 

 

Desde as suas origens, a Psicanálise é acusada de psicopatologizar a 
existência humana. Entre os múltiplos fenômenos que compõem essa 
existência, talvez nenhum outro tenha adquirido um caráter tão negativo, tão 
patológico e indesejável quanto o narcisismo. (GRAÇAS, 2010, p. 79). 

 

A indicação do narcisismo como um transtorno de personalidade é mais 

apropriada para a análise clínica psicanalítica, em especial, se há a presença de mais 

atributos que podem ser apontados no ambiente clínico. Para fins desta investigação, 

os aspectos narcisistas em Bela retratam a autopreservação do ego da personagem, 
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ou seja, como ela cuida de si e procura por seus ideais de alegria, parte da pulsão de 

vida. 

Porém, vale ressaltar que o propósito primordial dessa pesquisa é apontar 

algumas atitudes de Bela como semelhantes (atribuídas) ao narcisismo com o intuito 

de apresentar o estágio aceitável, socialmente desse transtorno, não atingindo o 

status de perigo. Assim, Bela não é apontada como uma anti-heroína, ou até mesmo 

como uma personagem perfeita, apenas ressalta-se a seguir a humanização da 

mesma, com os leitores podendo (em diferentes níveis) se identificar (ou não) com 

certas atitudes da jovem. 

 

5.3 O inconsciente de Bela 

 

É atribuído a Bela, como personagem principal do conto, uma estrutura 

psíquica que, em trechos da narrativa onde há a presença do narrador onisciente, é 

possível perceber como ela pensa. Segundo o capítulo 3 desta investigação, sabe-se 

que a estrutura psíquica é formada por três instâncias: ego, id e superego. Diante 

disso, expõe-se a seguir a teoria demonstrada por meio de excertos do conto de 

Madame de Beaumont, com possíveis indicações para o transtorno de personalidade 

narcisista. 

O ego é a parte psíquica de intersecção entre a realidade e os pensamentos 

de Bela. A naturalidade e simplicidade de Bela são características visíveis do seu ego 

exteriorizadas pelas suas atitudes e essa era a percepção da personagem pela 

população da cidade onde morava a família no início do enredo, como exposto no 

trecho abaixo: 

 

As duas mais velhas eram muito orgulhosas por serem ricas, faziam-se de 
grandes damas e não queriam receber visitas das outras filhas de 
comerciantes. Iam todos os dias a bailes, ao teatro, aos parques e 
zombavam da caçula, que passava a maior parte de seu tempo lendo bons 
livros. (BEAUMONT, 1756: 2019, p. 21). 

 

No trecho a seguir, Bela transparece o seu jeito de lidar com as adversidades 

de quando seu pai perdeu a fortuna e a família mudou-se para a casa de campo: 
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Chegando à casinha do campo, o comerciante e seus três filhos homens 
puseram-se a lavrar a terra. Bela se levantava às quatro horas da manhã e 
apressava-se em limpar a casa e preparar a refeição para a família. No 
começo teve muita dificuldade, pois não estava acostumada a trabalhar 
como empregada, no entanto, ao fim de dois meses, ela tornou-se mais forte 
e o exercício deu-lhe uma saúde perfeita. Quando terminava seu serviço, 
punha-se a ler, a tocar o cravo ou a cantar enquanto fiava. (BEAUMONT, 
1756: 2019, p. 23). 

 

Como consequência dessas atitudes de Bela, o pai a via como superior às 

outras irmãs, conforme o trecho seguinte: 

 

O bom comerciante não pensava como suas filhas. Ele sabia que Bela tinha 
muito mais qualidade para brilhar na sociedade do que suas irmãs. Ele 
admirava a virtude e, sobretudo, a paciência da menina, pois suas irmãs, 
além de deixarem todo o trabalho da casa nas costas dela, ainda a 
insultavam a todo instante. (BEAUMONT, 1756: 2019, p. 23). 

 

A busca de Bela pela admiração de quem está ao seu redor não ocorre 

apenas em momentos de dificuldade da história, visto que há exemplos de como a 

jovem age diante de bons tempos, como quando recebe o melhor tratamento no 

castelo da Fera: 

 

Ficou, porém, bem surpresa de encontrar uma porta sobre a qual estava 
escrito: Aposentos de Bela. Ela a abriu precipitadamente e ficou ofuscada 
pela magnificência que ali reinava. O que mais atraiu o seu olhar, entretanto, 
foi uma grande biblioteca, um cravo e muitos livros de música. 

- Não querem que eu me entedie – murmurou ela. (BEAUMONT, 1756: 2019, 
p. 30). 

 

Sendo assim, as atitudes de Bela e suas falas demonstram estar de acordo 

com a situação em que está inserida para provocar o reconhecimento alheio tanto 

sobre sua simplicidade como por sua nobreza de caráter. 

O id, por outro lado, é a essência das pulsões, dos impulsos inconscientes 

que existem no sujeito, mas que não são expostos por conta do superego, a instância 

repressora, pois são considerados contrários à aceitação do meio onde o indivíduo 

está inserido. No conto, antes de conhecer a Fera, Bela apenas mentalizava suas 

preocupações, pois sabia que deveria manter-se firme diante do pai que ainda estava 

consternado por conta de tudo que se sucedia: 
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O comerciante não tinha ânimo para comer, mas Bela, esforçando-se para 
parecer tranquila, sentou-se à mesa e o serviu. Depois, disse para si mesma: 

- A Fera quer me engordar antes de me comer, por isso me faz me alimentar 
bem! (BEAUMONT, 1756: 2019, p. 28-29). 

 

Por fim, o superego é a parte psíquica que, internamente, em contrapartida 

ao id, anseia pelo melhor comportamento do indivíduo e acaba por possuir um caráter 

repressor inconsciente, na maioria das vezes, pois institui no sujeito o intuito de ser 

aceito no meio social. Embora seja exposto em diversas ocasiões no conto, Bela 

apenas revela sua preocupação e afeto pelas irmãs em momentos pontuais, 

preferencialmente quando ela está a sós ou quando as irmãs não têm conhecimento 

de que aquele ato de bondade veio de Bela, como no excerto abaixo: 

 

Bela, depois das primeiras emoções, pensou que não tinha roupa para se 
levantar, mas a serva lhe disse que acabava de encontrar no quarto vizinho 
um grande baú cheio de trajes de ouro guarnecidos com diamantes. Bela 
agradeceu à Fera por suas atenções. Ela escolheu o mais simples desses 
trajes e disse à serva que arrumasse os outros, que ela queria dar de 
presente às irmãs. Mas, assim que pronunciou essas palavras, o baú 
desapareceu. 

Seu pai disse que a Feria queria que ela guardasse tudo aquilo para si, e 
imediatamente as roupas e o baú voltaram ao mesmo lugar. (BEAUMONT, 
1756: 2019, p. 35-36). 

 

Diante disso, a genuína afetividade que Bela possui para com suas irmãs, 

mesmo quando a tratam de forma áspera e crítica, pode assemelhar-se ao superego, 

o qual busca, de forma geral, a versão do indivíduo que melhor se aplica e relaciona 

ao meio social onde está inserido, ainda que não seja exposto no âmbito exterior, 

mas permanece no seu interior. Vale ressaltar que ao superego não é atribuída a 

função benéfica e positiva do indivíduo, ou seja, esta parte psíquica retrata certa 

opressão, que repreende desejos provindos tanto do ego como do id, podendo ou 

não estar de acordo com as definições de “certo” ou “errado”, do comportamento 

social ou dos princípios individuais do sujeito. 

 

5.4 Pulsões de Bela 
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Bela apresenta tanto pulsões de vida como de morte em variados trechos do 

conto, considerando que a personagem é posta em situações que possibilitam a 

visibilidade desses impulsos. 

Primeiro, há a pulsão de vida, que visa à busca do indivíduo para o que lhe 

traz prazer. Refere-se à afetividade de Bela para com seu pai em um nível avançado, 

pois o que ela mais deseja tem relação direta com ele. Em primeira instância, Bela 

deseja fazer companhia ao seu pai acima de casar-se com os pretendentes que lhe 

aparecem, tanto no momento de riqueza da família como no período de escassez: 

 

Como se sabia que as três moças eram muito ricas, vários grandes 
comerciantes as pediam em casamento, mas as duas mais velhas 
respondiam sempre que jamais se casariam, a não ser que fosse com um 
duque ou, pelo menos, um conde. Bela agradecia gentilmente àqueles que 
queriam se casar com ela, mas lhes dizia que ainda era jovem demais e 
desejava fazer companhia ao pai por alguns anos. (BEAUMONT, 1756: 
2019, p. 22). 

Houve até vários fidalgos que quiseram casar-se com Bela, mesmo ela não 
tendo nem um tostão. Porém, ela lhes disse que não podia abandonar o pai 
em seu infortúnio e queria ir com ele para o campo, para consolá-lo e ajudá-
lo a trabalhar. (BEAUMONT, 1756: 2019, p. 22). 

 

Quanto à pulsão de morte, relacionada ao desejo do sujeito de provocar a 

própria morte ou atingir o “estado de Nirvana”, no qual o organismo se liberta da 

tensão provocada pelas pulsões, Bela, da mesma forma, apresenta tal característica 

em relação ao pai, especialmente quando este é sentenciado à morte pela Fera. 

 

- Isso não serviria para nada – respondeu Bela. – Por que haveria eu de 
chorar a morte de meu pai? Ele não vai morrer. Já que o monstro está 
disposto a aceitar uma de nós, eu quero entregar-me a sua fúria e ficarei 
muito feliz, pois, morrendo, terei a alegria de salvar meu pai e de lhe provar 
meu amor. (BEAUMONT, 1756: 2019, p. 27). 

- Eu lhe garanto, meu pai – disse Bela, que o senhor não voltará àquele 
palácio sem mim. O senhor não poderá me impedir de segui-lo. E reiterou: 

- Ainda que eu seja jovem, não sou tão apegada à vida, e prefiro ser devorada 
por esse monstro a morrer do desgosto que me daria a sua perda. 
(BEAUMONT, 1756: 2019, p. 28). 

 

Apesar da visível coragem e a interpretação admirável da ação de Bela em 

morrer por seu pai, percebe-se que a jovem pode estar se expondo de forma a ter a 

atenção para si, de como ela pode estar enfatizando certa superioridade sobre os 

outros e de como as suas vontades se prevalecem diante dos acontecimentos. 
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5.5 Libido e recalcamento 

 

A libido tem como principal característica a satisfação do sujeito por meio de 

objetos. No caso de Bela, a sua maior fonte de satisfação provém da felicidade e 

admiração das pessoas que a rodeiam, principalmente da sua figura paterna. Por 

isso, ela busca tomar atitudes para receber elogios do pai, os quais ela consegue ao 

agir de forma submissa na mudança de vida urbana para rural. 

Contudo, a libido de Bela transita sutilmente no decorrer da história para 

outros objetos. No período em que se encontrava no castelo da Fera, embora 

assustada no início, Bela percebia, aos poucos, que tudo naquele lugar era feito para 

ela, como no trecho a seguir: 

 

Em seguida, pensou: 

- Se eu fosse ficar aqui por um dia apenas, não me teriam proporcionado 
tudo isso. 

Essa ideia reacendeu sua coragem. Ao entrar na biblioteca, ela viu um livro 
no qual estava escrito, em letras de ouro: “Deseje! Comande! Aqui você é 
senhora e rainha”. (BEAUMONT, 1756: 2019, p. 30). 

 

Em decorrência do fato de ser não apenas acolhida no castelo pela Fera, mas 

sendo considerada a rainha daquele palácio, pode-se dizer que Bela desenvolve 

sentimentos pela Fera pelo fato do monstro agir semelhante ao pai da personagem, 

oferecendo segurança e admiração pelos seus feitos. 

Por outro lado, o recalcamento ocorre quando uma pulsão não se torna 

externa e retrai-se no interior do sujeito e, consequentemente, propicia possível 

desordem emocional. Apesar de diversos personagens apreciarem Bela por sua 

aparência e seu comportamento, Bela ainda limitava a sua expressão diante de 

algumas situações. 

No momento em que o pai de Bela conta aos filhos a punição que a Fera lhe 

atribuíra por ter arrancado a rosa do castelo, a moça é a única a não chorar, como no 

trecho a seguir: “Diante desse relato, as duas mais velhas puseram-se a gritar e a 

injuriar Bela, que não chorava por isso” (BEAUMONT, 1756: 2019, p. 27). 
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Mesmo que Bela tenha impedido a sua real demonstração de pavor e tristeza 

diante da situação do pai no momento em que todos estavam presentes, ela permite 

liberar essa tensão ao chorar sozinha no castelo da Fera, momentos após sua 

chegada, e quando Bela acorda do pesadelo onde a Fera encontra-se à beira da 

morte e a donzela sente imediatamente necessidade de retornar para o castelo. 

 

5.6 O narcisismo e complexo de Édipo em Bela 

 

No início da versão de Madame de Beaumont, Bela é apresentada como a 

mais bela e de maiores atributos que suas irmãs, causando-lhes inveja, como 

expresso no trecho a seguir: 

 

Suas filhas eram muito bonitas, mas a caçula, sobretudo, fazia-se admirar; 
quando era pequena, só a chamavam de a Bela Criança, de maneira que 
esse ficou sendo seu nome, o que deixava suas irmãs muito enciumadas. 
(BEAUMONT, 1756: 2019, p. 21). 

 

A beleza de Bela pode induzir ao narcisismo conforme a explanação de 

Freud, a qual é direcionada para a mulher: 

 
Em particular quando se torna bela, produz-se na mulher uma 
autossuficiência que para ela compensa a pouca liberdade que a sociedade 
lhe impõe na escolha de objeto. A rigor, tais mulheres amam apenas a si 
mesmas com intensidade semelhante à que são amadas pelo homem. Sua 
necessidade não reside tanto em amar quanto em serem amadas, e o homem 
que lhe agrada é o que preenche tal condição. A importância desse tipo de 
mulher para a vida amorosa dos seres humanos é bastante elevada. Tais 
mulheres exercem a maior atração sobre os homens, não apenas por razões 
estéticas, porque são normalmente as mais belas, mas também devido a 
interessantes constelações psicológicas. Pois parece bem claro que o 
narcisismo de uma pessoa tem grande fascínio para aquelas que desistiram 
da dimensão plena de seu próprio narcisismo e estão em busca do amor 
objetal; (...). (FREUD, 2010, p. 34) 
 

Apesar de ter a beleza natural, Bela não se preocupa com isso ou se atenta 

à necessidade de estar apresentada para os pretendentes. Diante disso, pode-se 

configurar essa atitude da personagem como a auto-certeza de que é bonita, se 

arrumando ou não, relacionado com o que Zimerman (2008) explica: “O termo 

narcisismo remete ao mito de Narciso, portanto, designa essencialmente um amor 

pela imagem de si mesmo” (p. 277). 
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Além da aparência, a forma de agir de Bela pode ser atribuída ao que 

Alexander Lowen (1983) descreve como característica narcisista, conforme a seguir: 

 

Agindo sem sentimento, tendem a ser sedutores e ardilosos, empenhando-se 

na obtenção de poder e de controle. São egoístas, concentrados em seus 

próprios interesses, mas carentes dos verdadeiros valores do self – 

notadamente, autoexpressão, serenidade, dignidade e integridade. Aos 

narcisistas falta um sentimento do self derivado de sensações corporais. Sem 

um sólido sentimento do self, vivem a vida como algo vazio e destituído de 

significado. É um estado de desolação. (LOWEN, 1983, p. 9). 

 

O próprio comportamento de Bela, para com os seus irmãos e pai durante a 

mudança de vida urbana para campestre, tentando animá-los, e a redução do peso 

da necessidade de trabalhar no campo para sobreviverem demonstram que Bela não 

pode ser classificada como egoísta ou individualista, pois ela interage de forma 

saudável com seus familiares. Com base na teoria de Freud, essa atitude de Bela 

apenas ressalta que a personagem não se exclui do mundo ao seu redor, mas age 

do seguinte modo: 

 
A análise mostra, porém, que de maneira nenhuma suspendem a relação 
erótica com pessoas e coisas. Ainda a mantêm na fantasia, isto é, por um 
lado substituem os objetos reais por objetos imaginários de sua lembrança, 
ou os misturam com estes, e por outro lado renunciam a empreender as ações 
motoras para alcançar as metas relativas a esses objetos. Apenas a esse 
estado da libido se deveria aplicar o termo usado por Jung sem distinção: o 
de introversão da libido. (FREUD, 2010, p. 15). 

 

Vale ressaltar que a palavra “erótica”, na citação anterior de Freud, não se 

atribui diretamente ao amor incestuoso de Bela para com seus familiares. Apenas é 

utilizado para indicar que, mesmo não demonstrado, Bela ainda possui desejos e 

ânsias pelo amor e que sua plena satisfação encontra-se no próprio seio familiar. 

Essa questão remete à fala do psicanalista contemporâneo Christian Dunker 

em seu artigo “A demanda na criança e no adolescente: transformações no estatuto 

da imagem” (2013) sobre narcisismo e egoísmo: “O narcisismo não é o egoísmo e o 

egoísmo não é o individualismo” (p. 15). 

Embora Bela não se afogue diante de seu próprio reflexo, como ocorrido no 

mito de Narciso, ela apresenta um apreço por si mesma e mesmo diante da 

adversidade de trabalhar arduamente no campo Bela ainda designa um tempo para 
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si e suas atividades prazerosas, como a leitura e a música, prazeres estes que a Fera 

oferece à personagem durante sua estadia no castelo, fator relevante para entender 

como a afetividade de Bela é demonstrada. 

Com a mudança para o campo, as chances de que as irmãs tivessem um 

pretendente reduziram-se ao passo que Bela, mesmo nas condições em que estava, 

ainda recebia propostas de casamento. Apesar de o conto não determinar uma época, 

pode ser entendido que o auge da vida feminina no contexto dele estava em ter um 

bom casamento para levar uma vida tranquila, algo que as irmãs de Bela desejavam 

em demasia. Contudo, Bela não parece se importar com os costumes e declina todos 

os pedidos, assim como Narciso: “Narciso cresceu, sempre formoso. Jovem, muitas 

moças e ninfas queriam o seu amor, mas o rapaz desprezava a todas” 

(VASCONCELLOS, 1998, p. 17). 

Outro fator determinante sobre o transtorno de personalidade narcisista é a 

sua origem ser relacionada ao complexo de Édipo, conforme as teorias do psicanalista 

Heinz Kohut: 

 

Esse autor afirma que Édipo não é mais do que uma fase, embora bastante 
importante, do desenvolvimento do narcisismo e que, a partir de certo ponto 
da evolução, ambos Narciso e Édipo, seguem linhas paralelas, com pontos 
de contato e de influência recíproca. (ZIMERMAN, 2008, p. 75). 

 

Acerca da relação do narcisismo com o complexo de Édipo, Freud destaca: 

 
Dizemos que o ser humano tem originalmente dois objetos sexuais: ele 
próprio e a mulher que o cria, e nisso pressupomos o narcisismo primário de 
todo indivíduo, que eventualmente pode se expressar de maneira dominante 
em sua escolha de objeto. (FREUD, 2010, p. 32-33). 
 

As investigações e teorias psicanalíticas de Freud contribuíram para a 

diferenciação entre o Édipo no menino e na menina. Assim, considerando Bela o foco 

desta pesquisa, para Nasio (2017), o Édipo da menina ocorre em três fases, como 

descrito a seguir: 

 
A nosso ver, o Édipo feminino divide-se em três fases. A fase pré-edipiana, 
na qual a menina em posição masculina deseja a mãe como objeto sexual; 
a fase que designo como “dor da privação”, durante a qual a menina fica 
sozinha, mortificada e com inveja do menino; e, finalmente, a fase 
propriamente edipiana na qual a menina é arrebatada pelo desejo feminino 
de ser possuída pelo pai. (NASIO, 2017, p. 135). 
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Tal escala pode ser atribuída a Bela da seguinte forma: a primeira fase não é 

presente na personagem, visto que ela não possui contato com sua mãe em nenhum 

momento da história. A segunda fase é mais visível na personagem desde o princípio 

do conto, pois ela se dedica a atividades individuais e não se relaciona com suas 

irmãs pelo fato de elas a tratarem com desprezo. Finalmente, a terceira fase é quando 

Bela se encontra por mais tempo no enredo e que se encerra ao se apaixonar pela 

Fera. 

A característica edipiana de Bela está presente prioritariamente no 

relacionamento da personagem com o seu pai. Todo cuidado e afeto que ela 

demonstra são retribuídos pelo progenitor, o que pode ser o real motivo pelo qual 

Bela aceita se casar com a Fera, visto que o monstro lhe concedia segurança e 

carinho na mesma medida que seu pai, como exposto na análise de Corso & Corso 

(2006, p. 136): 

 

Uma vez entregue à Fera, a jovem encontra no castelo tudo aquilo que seu 
pai não poderia lhe oferecer. Desde confortos que a façam sentir-se cuidada, 
com toda a segurança e o mimo possíveis, até a diversão, narrada segundo 
os gostos da época, com direito a espetáculos, bibliotecas, jardins e pássaros 
exóticos. 

 

Contudo, essa transposição de afetividade do pai para a Fera não ocorre 

imediatamente, ainda que Bela tenha sido recebida e acomodada no castelo com zelo 

pela Fera. É preciso que haja a consolidação desse sentimento por parte da 

personagem, o qual ocorre em dois momentos na narrativa, conforme serão expostos 

a seguir. 

Ao ver as irmãs casadas com homens belos, mas rudes e insensíveis, Bela 

repensa a aparência da Fera e percebe que as atitudes são mais cordiais do que os 

esposos humanos. Assim, Bela sobrepõe o caráter da Fera sobre sua aparência. 

O segundo momento pode ser associado a partir do momento em que Bela 

sonha que seu anfitrião está morrendo por conta de sua ausência no castelo. A 

personagem percebe que a simples presença dela perto da Fera faz com que o 

mesmo se sinta vivo e disposto, que aquele “monstro”, de verdade, a ama acima das 

riquezas materiais que este possui. 
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Embora seu afeto pelo pai seja o motivo maior de sua decisão de morrer 

por ele, Bela apresenta uma relação edipiana ainda considerada normal, diante dos 

seguintes apontamentos de Bettelheim (2019): 

 

Nenhum conto de fadas bem conhecido deixa tão óbvio quanto “A Bela e a 
Fera” que a ligação edipiana de uma criança a um genitor é natural, desejável 
e tem consequências as mais positivas para todos se, durante o processo de 
amadurecimento, ela é transferida e transformada ao se desprender do 
genitor e se concentra no ser amado. Nossas ligações edipianas, longe de 
serem apenas a fonte de nossas maiores dificuldades emocionais (o que 
podem ser caso não passem por um desenvolvimento apropriado durante o 
nosso crescimento), são o solo a partir do qual cresce a felicidade 
permanente caso vivenciemos a evolução e a resolução corretas desses 
sentimentos. (BETTELHEIM, 2019, p. 418-419). 

 

Ainda em relação a seu pai, a preferência de Bela em permanecer ao lado 

dele pode ser atrelada à teoria do narcisismo primário, conceituado por Freud, como 

descrevem Roudinesco e Plon (1997): 

 

No contexto da elaboração da segunda tópica, Freud retornou a essa questão 

da localização do narcisismo primário, que foi então situado como o primeiro 

estado da vida — anterior, portanto, à constituição do eu —, característico de 

um período em que o eu e o isso14 são indiferenciados, e cuja representação 

concreta poderíamos conceber, por conseguinte, sob a forma da vida intra-

uterina. (ROUDINESCO & PLON, 1997, p. 531-532). 

 

Ou seja, o ambiente paterno pode se assemelhar à “vida intra-uterina”, o 

meio familiar e aconchegante, conforme exposto acima. No entanto, essa condição é 

modificada quando Bela é forçada a permanecer no castelo da Fera como prisioneira, 

sofrendo, involuntária e forçadamente, a chamada castração paterna, a qual, de 

acordo com Lacan, ocorre normalmente entre os 12 e os 18 meses de vida da criança 

(Zimerman, 2008). 

Ainda que Bela não seja propriamente como a criança descrita por Lacan, 

a personagem ainda tinha dependência e afeto demasiado pelo pai, ocorrendo, por 

vezes, a negação da sua própria vida pelo bem-estar dele, como quando ela se 

prontifica a ser levada à Fera para morrer pelo amor paterno. Ainda que o pai seja o 

protetor e companheiro de Bela, ela sente essa “castração” ao ficar no lugar de seu 

                                                      
14 “Isso” pode ser tradução do “id” em produções alemãs. 
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pai no castelo da Fera e, aos poucos, ela vislumbra a perspectiva de unir-se a outro 

homem para exteriorizar a forma de amor conjugal, o que não poderia acontecer com 

o pai. 

O conceito de narcisismo secundário, por Freud, atesta a realidade de Bela 

quanto a sua aceitação por não ter casado, pois Zimerman especifica: 

 

O narcisismo secundário, como o nome indica, alude a uma espécie de 
refluxo da energia pulsional, a qual, depois de ter investido e ocupado os 
objetos externos, sofre um desinvestimento libidinal, quase sempre devido a 
fortes decepções com os objetos externos provedores das necessidades, e 
retornam ao seu lugar original, o próprio ego. (ZIMERMAN, 2008, p. 278). 

 

Ao ser condenada a viver para sempre no castelo da Fera, Bela julga, à 

princípio, que sua vida será tensa ao pensar que, a qualquer deslize dela, o monstro 

irá devorá-la. No entanto, ao receber um cômodo com o que ela mais adorava e 

receber tratamento como o de uma princesa, Bela revê seus conceitos sobre a Fera 

e até vislumbra a possibilidade de casar-se com ele. Bruno Bettelheim (2019) aponta 

uma das indicações do narcisismo de Bela justamente na vida proporcionada à 

personagem no castelo da Fera, como a seguir: 

 

O palácio da Fera em que todos os desejos da Bela são satisfeitos 
imediatamente, (…), é uma fantasia narcisista a que tipicamente se dedicam 
as crianças. É rara uma criança que, num determinado momento, não tenha 
desejado uma existência em que nada lhe é exigido e em que todos os seus 
desejos são realizados tão logo os expressa. O conto de fadas diz que tal 
vida, longe de ser satisfatória, logo se torna vazia e monótona – tanto assim 
que a Bela passa a ansiar pelas visitas noturnas da Fera, que inicialmente 
temia. (BETTELHEIM, 2019, p. 419). 

 

Após viver aproveitando o que mais gostava e sem a obrigação de fazer os 

antigos trabalhos no campo para sobreviver, Bela ainda sente saudades do pai e 

deseja visitá-lo. Porém, ainda que Bela ame seu pai, a personagem percebe que sua 

vida junto da Fera é agradável e, aos poucos, a afetividade que Bela dedicava 

integralmente ao seu pai começa a ser destinada ao monstro, como a seguinte análise 

de Freud na obra Dicionário enciclopédico de psicanálise, de Pierre Kaufmann (1996): 

 

Investigações recentes chamaram nossa atenção para um estádio na história 
evolutiva da libido, que se cruza com o caminho que vai do auto-erotismo ao 
amor objetal. Este estádio foi designado como narcisismo. Consiste no 
momento do desenvolvimento do indivíduo em que ele reúne suas pulsões 
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sexuais de atividade auto-erótica, para ganhar um objeto de amor. Toma a 
si próprio e o seu próprio corpo antes de passar para a escolha de um objeto 
que seja outra pessoa. (KAUFMANN, 1996, p. 395). 

 

Ainda sobre a condução do amor paterno de Bela para a Fera, Marina Warner 

reitera: 

 
A fera passou a representar a escolha crucial na vida de uma menina que se 
tornava mulher: deixar a família (como a palavra sugere, o familiar) pelo 
desconhecido e não-familiar. A questão da exogamia, ou de deixar a família 
para se casar, e os perigos que acompanhavam esse sistema, residem no 
coração do romance. (WARNER, 1999, p. 311). 

 

Sendo assim, Bela passa a ver a Fera além da aparência amedrontante e 

enxerga um homem dócil, amoroso e respeitoso, qualidades estas que a permite 

receber o amor do anfitrião. 

A fim de descrever melhor a relação entre o autoerotismo e o narcisismo, 

Freud explica que: 

 
(...) é uma suposição necessária, a de que uma unidade comparável ao Eu 
não existe desde o começo no indivíduo; o Eu tem que ser desenvolvido. Mas 
os instintos autoeróticos são primordiais; então, deve haver algo que se 
acrescenta ao autoerotismo, uma nova ação psíquica, para que se forme o 
narcisismo. (FREUD, 2010, p. 18-19). 

 

Freud detalha ainda como o narcisismo pode ocorrer e permanecer, em 

especial, na mulher, como a seguir: 

 
Também para as mulheres que permaneceram narcísicas e frias em relação 
ao homem há um caminho que conduz ao completo amor objetal. No filho que 
dão à luz, uma parte do seu próprio corpo lhes surge à frente como um outro 
objeto, ao qual podem então dar, a partir do narcisismo, o pleno amor objetal. 
E há mulheres que não precisam aguardar o filho para dar o passo no 
desenvolvimento do narcisismo (secundário) ao amor objetal. (FREUD, 2010, 
p. 35). 

 

Embora o conto não elabore o âmbito sexual da personagem, entende-se que 

as ideias de satisfação e o prazer da mesma são explanados de forma acessível para 

o público infantojuvenil por meio das atividades de entretenimento, tais como a leitura 

e prática musical, e sentimento de segurança que os homens (pai e fera) demonstram 

para com a personagem, como é exposto por Bruno Bettelheim (2019) a seguir: 
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Para que a moça possa amar integralmente seu consorte, ela deve ser capaz 
de transferir para ele sua primitiva afeição infantil por seu pai. Ela pode fazê-
lo à perfeição se este, apesar de hesitante, concordar que ela o faça – tal 
como o pai em “A Bela e a Fera”, que, de início, não quer aceitar que a filha 
se una à Fera para que esta possa viver, mas que se permite convencer de 
que ela deve fazê-lo. E a moça pode transferir – e transformar –, de maneira 
mais livre e feliz, esse amor edipiano pelo pai para seu amado, caso, de uma 
forma sublimada, ele pareça lhe oferecer uma realização adiada de seu amor 
infantil pelo pai, ao mesmo tempo que proporcione a realização de seu amor 
maduro por um companheiro de mesma idade. (BETTELHEIM, 2019, p. 390). 

 

Apesar de fazer parte da personalidade de Bela, o seu narcisismo não a 

impede de amar a Fera, como Freud explica a seguir: 

 
O amar em si, enquanto ansiar, carecer, rebaixa o amor-próprio, e ser amado, 
achar amor em troca, possuir o objeto amado, eleva-o novamente. Sendo a 
libido reprimida, o investimento amoroso é sentido como grave diminuição do 
Eu, a satisfação amorosa é impossível, o reenriquecimento do Eu torna-se 
possível apenas retirando a libido dos objetos; O retorno da libido objetal ao 
eu, sua transformação em narcisismo, representa como que um amor feliz 
novamente e, por outro lado, um real amor feliz corresponde ao estado 
primordial em que libido de objeto e libido do Eu não distinguem uma da outra. 
(FREUD, 2010, p. 47-48). 

 

Assim, é possível considerar que o narcisismo de Bela começa a ser 

encerrado no momento em que a personagem se permite amar e ser amada pela Fera. 

No entanto, a presença desses aspectos narcisistas de Bela aponta 

conclusões de que a personagem retrata um estágio do desenvolvimento da criança, 

como Bruno Bettelheim (2019) expõe a seguir: 

 

Se nada ocorresse para interromper essa vida de sonhos narcisistas, não 
haveria história; o narcisismo, ensina o conto de fadas, embora pareça 
atraente, não é uma vida de satisfações, e sim vida nenhuma. A Bela volta a 
viver quando sabe que o pai necessita dela. Em algumas versões do conto, 
o pai fica gravemente doente; em outras, ele definha por causa dele, ou 
padece muito de algum outro modo. Esse conhecimento despedaça a 
inexistência narcisista de Bela; ela começa a agir, e então ela – e a história 
– ganham vida novamente. (BETTHELHEIM, 2019, p. 419). 

 

Assim, pode-se concluir que Bela é uma personagem em transição nos mais 

variados aspectos de personalidade no viés psicanalítico de pesquisa. Ela é mais do 

que apenas boa, ela possui profundidade em sua descrição e apresenta múltiplos 

caminhos de investigação que consolidam a moral do conto: não julgue alguém pelas 

aparências. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesse estudo, percebemos que Bela é uma personagem rica de detalhes 

psíquicos que podem gerar investigações científicas mais densas e, por conseguinte, 

novas percepções sobre a influência dela para as gerações que conhecem sua 

história. Diante da exposição realizada sobre a influência dos contos de fadas para 

os jovens leitores (público infantojuvenil, em especial), conclui-se por reiterar a 

profundidade de possíveis análises da mesma personagem nas demais versões 

literárias do conto em possível consonância com os novos e jovens leitores. 

Fez-se necessário escolher a versão de Bela dentre os contos de Madame 

de Beaumont e de Madame de Villeneuve no intuito de dar maior visibilidade às 

complexidades psicanalíticas da personagem, ainda que a personagem tenha se 

mantido preservada em ambas as versões com características e caráter 

correspondentes, o que pode torná-la uma personagem esférica, se analisada em 

outras versões mais recentes do conto, segundo os conceitos de E. M. Forster citados 

por Antonio Candido (1976). 

Bettelheim (2019) explana na introdução de seu livro a versatilidade dos 

contos de fadas à medida que foram recontados, conforme segue: 

 

Ao longo dos séculos (quando não de milênios) durante os quais os contos 
de fadas, ao serem recontados, foram se tornando cada vez mais refinados, 
eles passaram a transmitir ao mesmo tempo significados manifestos e 
latentes – passaram a falar simultaneamente a todos os níveis da 
personalidade humana, comunicando de uma maneira que atinge a mente 
ineducada da criança tanto quanto a do adulto sofisticado. Aplicando o 
modelo psicanalítico da personalidade humana, os contos de fadas 
transmitem mensagens à mente consciente, à pré-consciente e à 
inconsciente, seja em que nível for que cada uma esteja funcionando. 
Lidando com problemas humanos universais, particularmente os que 
preocupam o pensamento da criança, essas histórias falam ao ego que 
desabrocha e encorajam o seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que 
aliviam pressões pré-conscientes e inconscientes. À medida que as histórias 
se desenrolam, dão crédito consciente e corpo às pressões do id, mostrando 
caminhos para satisfazê-las que estão de acordo com as exigências do ego 
e do superego. (BETTELHEIM, 2019, p. 12-13). 

 

Diante dessas circunstâncias e das análises dessa pesquisa, é possível inferir 

que as adaptações dos contos de fadas podem apresentar novas perspectivas sobre 

as personagens, da mesma forma que o enredo pode instigar novas investigações no 

âmbito da psicanálise. 
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A retomada da história de como os contos populares e de fadas são 

incorporados na sociedade confirma a relevância de ambos ao assumirem aspectos 

originários tanto do real como do imaginário e que se consolidam na cultura social, 

ainda que de milênios de diferença. 

Em busca de melhor contextualizar os conceitos psicanalíticos, houve a 

relevância de buscar as origens mitológicas de Narciso e da tragédia de Édipo para 

a compreensão do que é o narcisismo e o complexo de Édipo. E, ainda, verificou-se 

que a história de uma moça que se apaixona por um noivo animalesco teve suas 

origens com base na mitologia de Eros e Psique e dos fatos históricos vividos por 

Pedro González. 

Para assegurar a contextualização do conto, foi feita busca pela presença 

literária e de fatos históricos relacionados à vida das autoras das duas primeiras 

versões de “A Bela e a Fera”. Conclui-se que ambas as autoras abordaram em suas 

respectivas versões a temática do casamento arranjado, visto que era consolidado 

na época, e tinham como objetivo acalentar os corações aflitos das jovens moças que 

eram submetidas a esses costumes. 

Ao considerar que as personagens principais possuem nomes genéricos, foi 

verificada a etimologia dessas palavras no conto e entendeu-se que a própria 

nomenclatura designa e consolida fatores relacionados à personalidade e função da 

Bela e da Fera para a história. 

No âmbito psicanalítico, foram compilados os entendimentos e conceitos 

originais de Freud sobre o narcisismo e, ao considerar a reciprocidade das definições, 

este trabalho apresentou variados trechos da pesquisa do pai da psicanálise assim 

como citações pontuais de psicanalistas contemporâneos. O inconsciente como 

princípio instigou a busca pelos caminhos de relação entre o narcisismo, o complexo 

de Édipo e questões sobre libido, recalcamento, as três instâncias psíquicas do sujeito 

(sendo eles o id, o ego e o superego) e as pulsões de vida e morte. 

A narrativa idealizada em primeiro lugar por Madame de Villeneuve, mesmo 

que rica em informações sobre as personagens, ainda se mostra como uma obra com 

profundidade e pertinente para novas interpretações. No intuito de consolidar o que 

foi mencionado na Introdução desta pesquisa, “A Bela e a Fera” ainda é um conto que 
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se renova e, pelos mais diversos olhares científicos, recebe adaptações que 

ultrapassam a arte escrita. 

O conto em questão excedeu o ambiente literário ao perpassar pelo cinema 

e teatro, além da inclusão de música tanto em adaptações nos palcos como nas telas. 

Para reiterar tal relevância em outras mídias, a seguir, são citadas algumas versões 

audiovisuais que podem ser destinadas tanto ao público infantojuvenil como ao 

adulto: longa-metragem em preto e branco pelo cineasta francês Jean Cocteau, em 

1946, com estilo gótico, o qual foi inspiração para demais produções 

cinematográficas; longa-metragem animado pelos Estúdios Disney, lançado em 1991, 

baseado prioritariamente na versão de Madame de Beaumont; versões em séries 

televisivas, em especial a de Once upon a time (2011-2018); versões em live action 

como a do diretor Christophe Gans, em 2014, com novas percepções dos criadores; 

e o longa-metragem de 2017, produzido novamente pelos Estúdios Disney, sendo 

esta a versão cinematográfica mais recente. Esta última adaptação citada possui sua 

relevância no âmbito dos estudos sobre conto de fadas, pois, conforme Volobuef 

(2011): “No século XX, os filmes de Walt Disney alcançaram projeção imensa e 

estabeleceram um parâmetro próprio” (p. 12). 

A depender da versão escolhida, Bela pode ter sido adaptada para o contexto 

social e histórico de lançamento da obra ou, ainda, é possível identificar as 

características consolidadas desta personagem idealizada em meio ao século XVIII. 

Para exemplificar, pode-se considerar que Bela, ainda que de versões 

diferentes, é inspirada na combinação da essência da personagem de Madame de 

Villeneuve como das particulares idealizadas por Madame de Beaumont, ou, ainda, 

adquire novos traços instituídos pelos novos idealizados. E, assim, é possível afirmar 

a consolidação de determinados atributos de sua personalidade, com a possibilidade 

de classificá-la como uma personagem plana, assim como a adaptação para a público 

contemporâneo de certas atitudes da personagem, o que instiga novas percepções 

da personagem, tornando-a esférica (CANDIDO, 1976). Tais aspectos podem ser 

abordados e comparados, entre as versões, em possíveis investigações futuras sobre 

a profundidade da personagem, o que a detalha ainda mais no âmbito de análise 

psicanalista. 

Finalmente, as proposições feitas para concluir esta investigação são breves 

indicações do quão longe o horizonte do conto de fadas, da análise de Bela sob o 
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olhar da psicanálise e de suas adaptações pode chegar. Para pesquisadores e 

entusiastas de qualquer um desses aspectos teóricos, “A Bela e a Fera” pode 

proporcionar maiores e mais profundas descobertas para as áreas da antropologia, 

da literatura e da própria psicanálise. 
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