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Resumo 
Nos últimos anos, tem-se observado o surgimento de novas adaptações de 

tradicionais contos de fadas, desenvolvidas em diferentes linguagens. Levando em 

conta o caráter peculiar de algumas dessas adaptações, em que aspectos próprios 

daquelas narrativas clássicas cruzam-se com as que são mais ligadas às chamadas 

novas mídias, este trabalho irá apontar as relações entre a produção adaptada e a 

condição pós-moderna na série televisiva Once upon a time. Assim, a partir da 

análise formal de um episódio da série, o trabalho buscará estabelecer as relações 

entre as particularidades observadas e as questões problemáticas da perda das 

referências históricas e geográficas trazidas pela pós-modernidade. 

Introdução 

Houve, uma vez, uma graciosa menina; quem a via ficava logo 
gostando dela, assim como ela gostava de todos; particularmente, 
amava a avozinha, que não sabia o que dar e o que fazer pela 
netinha. Certa vez, presenteou-a com um chapeuzinho de veludo 
vermelho e, porque lhe ficava muito bem, a menina não mais quis 
usar outro e acabou ficando com o apelido de Chapeuzinho 
Vermelho. (GRIMM, 19??, p. 07) 
 

O trecho acima faz parte do conto “Chapeuzinho Vermelho”, compilado pelos 

Irmãos Grimm, em meados do século XIX. Essa narrativa, assim como outras de 

mesma natureza, serve de embasamento para Once upon a time, produzida pelos 

norte-americanos Edward Kitsis e Adam Horowitz, a partir de 2011. Lançada nos 

Estados Unidos em outubro daquele ano, o primeiro episódio teve 12 milhões de 

telespectadores. No Brasil, a primeira temporada foi lançada em abril de 2012, em 

canal fechado, e no começo de 2014, em canal aberto.  

Imersa em um contexto político-econômico marcado pelo capitalismo tardio, a 

sociedade contemporânea tem vivido mudanças significativas desde os anos 1960. 

Segundo Harvey (2001), o sobressalto da tecnologia da informação, a expansão das 

grandes multinacionais, a globalização dos mercados, o consumo de massa e 

intensificação do capital financeiro são características determinantes na nova forma 

de pensar e agir do homem. Um dos primeiros pensadores a analisar os efeitos da 

globalização nas relações sociais foi Fredric Jameson, crítico marxista norte-

americano que nomeou de Pós-Modernismo a face cultural do cenário político-

econômico regido pela integração dos mercados. Segundo ele, alguns dos maiores 

sinais de mudança foram o surgimento do videocassete, nos anos 1970, e o uso do 

computador pessoal. Voltada principalmente para o consumo, a sociedade atual tem 



dado à televisão comercial um papel de destaque no ambiente cultural. Pesquisas 

apontam que hoje, na média nacional, o brasileiro passa 5 horas e 45 minutos por 

dia assistindo à televisão, de acordo com dados recentes do Ibope, e mesmo com o 

advento da internet. Além disso, o aumento da renda nos últimos anos está 

permitindo que mais pessoas tenham acesso à televisão.1  

Jameson (2002) explica que, com o desenvolvimento da tecnologia, a cultura 

foi democratizada de forma social. Um dos gatilhos da globalização, segundo ele, foi 

a tecnologia da informação, permitindo que maior parcela da sociedade tivesse 

acesso às produções culturais. Não existindo mais a separação entre cultura popular 

e erudita, e mesmo que de forma massificada, a sociedade entra em contato com 

toda as formas de produção cultural, por exemplo, pela já referida televisão.  

Para explicar o poder que a TV tem sobre as pessoas, Jameson (2002, p. 98) 

considera que uma das formas utilizadas é a alteração da percepção do espectador 

com relação ao tempo do relógio. Por meio de técnicas narrativas, de som e de 

imagem, as cenas e diálogos diminuem a percepção do tempo corrido, ou seja, 

momentaneamente, quem assiste à televisão perde a referência temporal. Os efeitos 

da ficção, na estrutura narrativa, projetam, então, uma temporalidade atípica, até 

porque seria trabalhosa a criação de uma obra que registrasse fielmente as ações 

de uma história em tempo real. Para o autor, o fenômeno histórico do pós-

modernismo possui uma função social que proporciona ao homem uma nova forma 

de representação e percepção do entendimento do poder e do controle. É nesse 

ponto que Jameson encontra mudanças nas categorias fundamentais do tempo e do 

espaço, utilizadas para experimentar a realidade, porque as redes globais que 

interligam e permeiam os aspectos econômicos, políticos e sociais influenciam 

diretamente nessa percepção. Sua tese revela que a realidade tem sido 

compartimentada, ou seja, os discursos são radicalmente separados, porque o 

tempo e o espaço têm sido reduzidos ao momento imediato, ao momento presente. 

A noção de passado e futuro é abreviada, visto que a demanda dos mercados é pela 

possibilidade das tomadas de decisão e ações acontecerem no ato presente, de 

forma on line. 
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Objetivos 

Presentemente, observa-se o surgimento de novas adaptações de tradicionais 

contos de fadas, desenvolvidas em diferentes linguagens. Em se tratando da arte 

cinematográfica, em anos recentes foram lançados filmes que têm como referência a 

literatura fantástica, como Branca de Neve e o Caçador (2012) e Jack, o Caçador de 

Gigantes (2013).2 Considerando os contos de fadas narrativas maravilhosas 

atemporais, este trabalho pretende assinalar as relações existentes entre uma 

produção adaptada e a condição pós-moderna, observada pelo pensador Fredric 

Jameson, em que o homem tem experimentado novos modos de apreender o tempo 

e o espaço.  

Metodologia 

Neste trabalho serão investigadas as representações temporais e espaciais 

na série televisiva Once upon a time, por meio da análise do episódio “Red Handed”, 

com roteiro de Jane Espenson e direção de Ron Underwood. Traduzido como “Em 

flagrante” ou “A capa vermelha”, trata-se de uma releitura da versão dos Irmãos 

Grimm do conto “Chapeuzinho Vermelho”. A proposta é examinar elementos formais 

da narrativa, como personagens, espaço, tempo, foco narrativo e enredo, buscando 

ao mesmo tempo os pontos de contato e de divergência entre o texto literário e a 

narrativa televisiva, a fim de compreender em que medida a releitura dos contos de 

fadas os tornaria mais próximos da realidade contemporânea. Considerando os 

contos de fadas narrativas destituídas de temporalidade histórica, é exatamente 

nesse ponto que a série Once upon a time se detém para desenvolver a trama. A 

narrativa começa com uma maldição lançada sobre as personagens tradicionais que 

as transfere para o chamado “mundo real” (o nosso, no caso). Apesar de sofrerem 

influências de suas próprias histórias de origem, não se reconhecem e nem 

questionam determinados acontecimentos que se repetem “desde sempre”. Presos 

no “nosso” tempo presente, as personagens são condenadas a reviver 

continuamente seus dramas essenciais, sem finais felizes.  

Desenvolvimento 

  “Era uma vez, uma Rainha Má que baniu os personagens de contos de fadas 

que conhecemos para o nosso mundo. Quem sabe a verdade e quem poderá 
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quebrar o feitiço?”3 No episódio destacado, a Rainha Má, que habita o Mundo 

Encantado, após morte do marido, ordena que os caçadores do reino matem a 

enteada, Branca de Neve. A garota foge para a floresta e é salva pelo Príncipe 

Encantado. Apaixonada pelo herói, casa-se com ele e dá a luz a uma bebê. Furiosa 

com a felicidade de Branca de Neve, a Rainha Má lança um feitiço que transfere 

todos os moradores do Mundo Encantado à cidade fictícia de Storybrooke, nos dias 

atuais, condenando-os a não viverem seus finais felizes. Nessa cidade, localizada 

no estado de Maine, nos Estados Unidos, a protagonista é Emma, que saberemos 

mais tarde ser a filha de Branca de Neve e do Príncipe Encantado, a única 

personagem salva do feitiço da Rainha Má graças a um armário mágico oferecido 

pela Fada Azul. No mundo real, viveu em orfanatos, acreditando ter sido 

abandonada pelos pais. Aos 18 anos, engravidou e, sem condições de criar seu 

filho, entregou o bebê para a adoção. No dia de seu aniversário de 28 anos, seu filho 

biológico, Henry Mills, vai até sua casa em Boston e conta a sua versão sobre a 

maldição que assola Storybrooke. Assim como as demais personagens encantadas, 

Emma desconhece sua real origem, mas dá um voto de confiança a Henry. No 

desenrolar da série, Emma muda-se para Storybrooke a pedido de Henry, conquista 

o cargo de xerife e fica responsável pela segurança dos moradores da cidade. 

O impulso dramático que moverá a história se dá, contudo, no núcleo da 

lanchonete Grandma’s, onde trabalha Ruby, neta da proprietária do estabelecimento 

que tem incentivado a garota a aprender funções que vão além daquelas que exerce 

uma garçonete. Entretanto, Ruby não está satisfeita com sua carreira na lanchonete, 

justificando que a avó é quem controla sua vida. Aqui, encontra-se a temática que 

permeará todo o episódio: a busca pelo real significado da vida e pelo poder pessoal 

de Ruby. Fazendo um paralelo com os contos de fadas e tomando conceitos de 

Field (1995), pode-se afirmar que, na produção escrita, a ação dramática se passa 

dentro da mente dos personagens, porque o leitor conhece seus pensamentos, 

sentimentos, memórias, temores e esperanças. Quando o conto é adaptado para um 

roteiro, a história, que é contada por meio de imagens, diálogos e descrições, sofre 

adequações. Neste caso, a construção da narrativa se dá por cenas fragmentadas, 

pois, pela duração padrão de episódios de séries dramáticas - 42 minutos -, as 

cenas precisam ser breves e abrangentes, para que sejam transmitidas informações 
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relevantes sem perda de tempo. Além disso, o objeto de análise conta com muito 

mais conflitos e ações do que diálogos elaborados; afinal, a duração do episódio 

impede a construção de estruturas mais complexas de percepção e compreensão do 

espectador. 

Essa brevidade narrativa traz a marca da produção pós-moderna, cujas 

narrativas são mais curtas e concisas. De acordo com Jameson, uma das mais 

importantes características formais deste período é “um novo tipo de achatamento 

ou de falta de profundidade, um novo tipo de superficialidade no sentido mais literal” 

(JAMESON, 2002, p. 35). Harvey afirma que o pós-modernismo aceita o efêmero, o 

fragmentário e tudo aquilo que não tem continuidade e é caótico. Ao contrário do 

Modernismo, o período não tenta se legitimar fazendo referências ao passado; pelo 

contrário, “enfatiza o profundo caos da vida moderna e a impossibilidade de lidar 

com ele com o pensamento racional.” (HARVEY, 2001, p. 49) Na Era da 

Globalização, a televisão envolve de tal forma o espectador que, em primeiro lugar, 

a preferência é por tudo aquilo que é superficial, sem análises mais minuciosas, tais 

como são as colagens e imagens superpostas, desprezando o trabalho em 

profundidade e detalhado. De acordo com Mckee (2012), o chamado ambiente da 

narrativa fílmica é quadridimensional, englobando as características do período 

histórico em que se passa a história, a duração temporal das ações, a localização 

física e geográfica e o nível de conflito. Em relação a este último, o autor refere-se 

às forças políticas, econômicas, ideológicas, biológicas e psicológicas que são 

exercidas e fazem parte do contexto, moldando tanto as personagens quanto o 

cenário. Neste aspecto, há uma característica que merece ser ressaltada: em 

Storybrooke, o passado de cada personagem foi recriado, mas elas continuam 

sofrendo influências de suas histórias no Mundo Encantado, logo, há situações 

cotidianas que se repetem, sem qualquer explicação ou motivo.  

Conforme foi dito, a garçonete Ruby, que corresponde à personagem 

Chapeuzinho Vermelho, sempre trabalhou na lanchonete de sua avó, mas, 

insatisfeita com sua rotina, vai em busca de nova motivação. Em uma das cenas, 

Ruby está na cafeteria, conversando com um escritor que lhe conta sobre suas 

aventuras no Nepal, onde viu lêmures. A avó chama a atenção da garota para que 

volte ao trabalho e, impaciente, Ruby se demite. Vale destacar que, simbolicamente, 

os lêmures simbolizam a sombra dos antepassados, que resgatam antigos deveres 

e atormentam a imaginação dos homens. (CHEVALIER, 1997) É nesse momento 



que se dá o limiar da história. Observando mais atentamente o ambiente do Mundo 

Encantado, o tempo é contado a partir da percepção dos contos de fadas. Apesar da 

sequência dos eventos seguir uma ordem racional de acontecimentos, o universo 

assemelha-se ao onírico, em que tudo parece ser possível. O período histórico 

também não pode ser exatamente identificado, porque assim como em qualquer 

conto de fadas, a época em que ele acontece é irrelevante. Contudo, a duração da 

trama é de três dias: na primeira noite, o lobo mata o grupo de caçadores; na 

segunda noite, a avó narra sua experiência com o lobo aos locais; e na tarde 

seguinte, o lobo assassina o namorado de Chapeuzinho, Peter. A história se passa 

em um povoado onde moram Chapeuzinho Vermelho e sua avó. Ambas vivem em 

uma casa no meio da floresta e, assim como os demais moradores da região, 

sentem-se ameaçadas pelo lobo assassino que está solto. Durante os dias de lua 

cheia, período chamado de Fase do Lobo, há um medo coletivo do animal, que tem 

destruído o gado e matado caçadores da região. Os moradores reúnem-se em 

caçadas, mas o lobo sempre os vence. Nesta versão do conto, Chapeuzinho veste 

uma capa vermelha para se proteger do lobo, já que a cor causa repulsa no animal. 

Com relação à organização social no vilarejo, parece não haver hierarquia entre os 

habitantes, porque as decisões mais importantes são tomadas pelos próprios 

moradores da região. Há uma cena que começa com a imagem do fogo de uma 

lareira e abre para homens gritando, em uma taberna, revoltados com a morte de 

mais um grupo de caçadores. A avó de Chapeuzinho, conhecida como Viúva Lucas, 

chega ao estabelecimento e dá o seu depoimento sobre como o lobo matou seu pai 

e seis irmãos, há quase 60 anos. Em outra cena, Chapeuzinho Vermelho está 

conversando com Peter, que é ferreiro e está disposto a deixar o vilarejo para 

viverem longe dali, sem a interferência da avó, senhora de temperamento forte, rude 

e enérgico. Assim como Ruby em Storybrooke, Chapeuzinho está frente ao dilema 

entre viver ao lado da avó e buscar o real sentido de sua vida longe do vilarejo.  

Certa vez, enquanto coletava ovos no galinheiro, Chapeuzinho conhece 

Branca de Neve. Apesar de Branca ser protagonista na série, neste episódio seu 

papel teve o objetivo de incentivar as decisões de Chapeuzinho, colocando-se como 

cúmplice e conselheira. De acordo com Vogler (2006), sua personagem seria 

categorizada como o Arauto, aquele que anuncia a necessidade da mudança. “Os 

Arautos fornecem motivação, lançam um desafio ao herói e desencadeiam a ação 

da história. Alertam o herói (e a plateia) para o fato de que a mudança e a aventura 



estão chegando.” (VOGLER, 2006, p. 76) É ela quem acompanha Chapeuzinho na 

caça às pistas do lobo e quem a inspira a lutar por sua felicidade, considerando que 

a avó não pode usar o medo do lobo como desculpa para afastar a garota do amor. 

Ao descobrirem que as pegadas do animal transformavam-se em pegadas humanas 

e que iam até a janela da casa, suspeitam de que Peter tenha o poder sobrenatural 

de se transformar em lobo. Branca de Neve sugere que Chapeuzinho relate a 

descoberta ao namorado a fim de tentarem resolver a situação. Retomando os 

conceitos de McKee sobre a narrativa fantástica, é importante ressaltar que toda 

história criada obedece a suas próprias regras internas de causalidade. Nesse tipo 

de produção, se faz necessário seguir adequações previamente definidas para que a 

história seja coerente. “Realidade consistente, portanto, significa um mundo 

internamente consistente, verdadeiro consigo mesmo.” (MCKEE, 2012, p. 63)  

O desfecho da narrativa no Mundo Encantado se dá com a revelação da avó 

de que o verdadeiro lobo é a própria superprotegida Chapeuzinho Vermelho, que 

usa a capa para não se transformar no animal. Nota-se, então, que foi definida uma 

regra: o lobo, independente de sua identidade real, era perigoso e assassino, e 

devido a esse fato, usava o artefato da capa vermelha para que não cometesse 

atrocidades em maiores proporções. A avó conta para Branca de Neve a história de 

seus antepassados, cujas mulheres também eram lobos. Chapeuzinho sofreu a 

primeira transformação aos 13 anos e desde então, foi amparada pela capa mágica 

vermelha. Na percepção da avó, a transformação em um lobo assassino era um 

terrível fardo e por isso nunca contou nada à neta. Assim como a saga de Ruby em 

busca de sua verdadeira essência, qualidades e competências se desenrola em 

Storybrooke, no Mundo Encantado Chapeuzinho Vermelho também se encontra com 

a sua real identidade de lobo assassino. 

Investigando agora outras características formais no núcleo de Storybrooke, 

chama a atenção o primeiro ponto de virada narrativa: a demissão da garçonete 

Ruby, que, insatisfeita com as responsabilidades do serviço e a pressão da avó para 

aprender técnicas de contabilidade, abdica do emprego e vai trabalhar com a xerife 

da cidade, Emma. No segundo ato, no entanto, Ruby enfrenta obstáculos que 

tentam impedi-la de alcançar seu objetivo – viver dignamente longe da avó. Vale 

destacar que o que move a personagem é o desejo de provar sua autonomia e 

mostrar que é capaz de viver sozinha e desenvolver atividades que vão além de 

servir mesas em um café. Por vezes, o desânimo e a descrença desmotivam a 



garota, mas com a ajuda de Henry, filho de Emma, retoma seu poder pessoal e 

desperta suas qualidades. A personagem de Henry Mills, de acordo com as 

categorias definidas pelo mitólogo Joseph Campbell, descritas por Vogler (2006), 

corresponde ao Mentor, que detém informações privilegiadas e orienta Ruby. Filho 

biológico de Emma Swan, ele tem 11 anos e foi adotado pela prefeita Regina Mills, 

que procura mantê-los distantes, porque o garoto sabe sobre a maldição. A 

professora Mary Margaret deu ao garoto um livro de contos de fadas e, a partir da 

leitura, Henry descobre que os moradores de Storybrooke são as personagens do 

livro. Foi com a intenção de quebrar a maldição que Henry procurou a mãe em 

Boston, acreditando que somente ela seria capaz de desfazer o feitiço. 

 Em Storybrooke, o desfecho do episódio se dá com a volta de Ruby para o 

antigo trabalho de garçonete na cafeteria. Apesar de intimidada com as novas 

responsabilidades e obrigações, após ter vivido novas experiências, sente-se mais 

confiante de que dará conta de assumi-las. Em uma cena, ela diz que não sabia ser 

como a avó, exemplo de mulher batalhadora. Por outro lado, após o trabalho na 

delegacia, percebe que pode desempenhar funções muito mais complexas do que 

ela mesma acreditava. Descobriu que é capaz de sobreviver longe do amparo da 

avó, mas optou por continuar ao lado dela.  

Resultados 

 Em Once upon a time, fica claro que o aspecto mais marcante na estrutura 

narrativa é a presença de dois tempos e espaços, que dialogam entre si por meio da 

temática. Assim como nos demais episódios da série, as cenas são divididas em 

dois cenários físicos e temporais: a cidade fictícia de Storybrooke e o ambiente dos 

contos de fadas, que chamamos aqui de Mundo Encantado. Como mencionado, 

Jameson atenta para a temporalidade no pós-modernismo e afirma que há uma 

mudança na percepção do homem com relação às categorias fundamentais 

utilizadas para apreender a realidade – o tempo e o espaço. Atualmente, o homem 

percebe o tempo e o espaço por meio de aparatos eletrônicos, como a televisão, por 

exemplo, e a realidade se torna compartimentada, gerando discursos segmentados. 

Na História, para compreender como se dá a fragmentação do mundo real, é preciso 

voltar ao período da Revolução Industrial, quando o modo de produção é alterado 

drasticamente. Antes dessa fase, o homem era responsável por todo o processo 

produtivo, mas após o desenvolvimento das indústrias, ele passa a dominar somente 



parte desse todo, muitas vezes, desconhecendo o produto final de seu trabalho. 

Esse distanciamento faz com que o homem passe a valorizar a mecanização e a 

máquina. A produção cultural, então, ocupará a lacuna que se forma entre esse 

homem moderno e aquele que vivia de acordo com o mundo natural, regido pelas 

leis da Natureza. 

Na série televisiva, a mudança de perspectiva oferece ao espectador a 

possibilidade de articular a temática da busca pelo significado da vida e do poder 

pessoal de duas formas e em esferas distintas. “Dessa perspectiva materialista, 

podemos afirmar que as concepções do tempo e do espaço são criadas 

necessariamente através de práticas e processos materiais que servem à 

reprodução da vida social.” (HARVEY, 2001, p. 189) Cada formação social possui 

modos distintos de perceber e conceber o tempo e o espaço; logo, essa tendência 

também é observada na produção cultural. É como se o pós-modernismo rejeitasse 

a memória histórica, absorvendo dela somente aspectos do presente. Significantes 

tradicionais em uma cena, por exemplo, são utilizados a fim de recriar o passado, 

porque o significante se torna mais importante que o significado. Na série, por mais 

que a caracterização de Storybrooke retrate o mundo contemporâneo, signos como 

o relógio da torre da biblioteca, bem como a organização social centrada nas figuras 

da prefeita e da xerife, indicam um retorno às estruturas tradicionais que sustentam 

modelos mais antigos. Mesmo havendo a indicação de que as histórias que ocorrem 

no Mundo Encantado pertencem ao passado dos habitantes de Storybrooke, não 

fica claro se foi um passado que terminou; afinal, em se tratando de contos de fadas, 

eles costumam ter projetados em seus personagens anseios do homem comum, 

transitando, então, pelo inconsciente do ser humano. Estudos sobre essa 

modalidade literária afirmam que, com objetivo de enriquecer a vida mental do leitor, 

as narrativas cuidam de aliviar pressões do inconsciente, reassegurando o futuro e 

oferecendo um final feliz para conflitos internos. (BETTELHEIM, 2002)  

No episódio analisado, a temática está ligada à realização pessoal das 

protagonistas – Chapeuzinho Vermelho e Ruby – que buscam sua identidade e a 

autorrealização. Tal proposição resulta do conteúdo consciente e inconsciente do 

homem, explicando o porquê dessas narrativas maravilhosas serem recontadas por 

gerações e ainda permanecerem interessantes nos dias de hoje. (BETTELHEIM, 

2002) 

Considerações finais 



Ao longo deste trabalho demonstrou-se que a série Once upon a time se 

estrutura como uma justaposição de contos de fadas, na qual vários elementos 

fantásticos são reunidos e ordenados de novas formas, revelando importantes 

características do período pós-moderno. A estrutura do episódio analisado é 

marcada pela divisão formal em dois distintos tempos e espaços, o que remete à 

fluidez entre o concreto e o não concreto, uma das características da produção pós-

moderna. A fictícia Storybrooke, que tem localização geográfica e temporal definida, 

nos termos da série, é descrita paradoxalmente como um lugar isolado do mundo 

real; afinal, os moradores são controlados pela prefeita e impedidos de deixar a 

cidade. Ou seja, no momento atual, tempo e espaço têm sido combinados de forma 

incongruente, revelando a redução temporal ao momento presente e a noção do 

espaço infinito, sem fronteiras que pudessem impedir a ação humana. De forma 

efêmera e fragmentária, a produção cultural pós-moderna destaca o caos da vida e 

a impossibilidade de lidar com ele de forma racional, justificando o poder que 

narrativas televisivas fantasiosas têm sobre o homem.  
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