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1.RESUMO 
 

Bruxa é o nome dado a uma mulher que supostamente teria pacto ou poderes 

demoníacos, uma feiticeira que pratica a magia negra, a bruxaria. A palavra bruxa 

também pode ser usada como uma figura de linguagem, referindo-se a uma mulher 

velha e feia. No conto infantil, as bruxas são vistas como muito más, princípio do 

maniqueísmo implantado na Idade Média. No entanto, a literatura infantil escrita e 

também transposta para outras mídias como o cinema, a partir do século XX, 

quebrou todos os paradigmas em relação a tal figura. A personagem em questão 

pode construir no imaginário infantil uma ideia também de ternura. Este estudo 

propõe-se a identificar os significados da palavra bruxa inseridos na livros infantis, 

como também no cinema. De que forma a criança pode ressignificar tal personagem 

modalizada pelos textos infantis. 

 

Palavras-chave: bruxa; Literatura Infantil; cinema; educação. 

 
 

 
2.INTRODUÇÃO 

 
 

O léxico bruxa advém do verbo italiano bruciare que significa queimar, ao se ouvir tal 

palavra bruxa já imaginamos uma mulher sentada sobre uma vassoura voadora com 

um gato preto ao lado, alguns dizem que elas são mulheres sábias e conhecem 

como ninguém a natureza e possivelmente a magia. Na idade média, as bruxas 

eram caçadas e para distinguir se uma mulher era bruxa ou não, pegavam aquela 

que eles achavam que era uma bruxa e a colocavam em uma balança comparando 

o peso dela com uma bíblia gigante, aquelas que fossem mais leves que a bíblia era 

considerada bruxa, pois, diziam que as bruxas tinham uma leveza sobrenatural. Não 

é de hoje que as bruxas povoam a imaginação de crianças e adultos. 

 
3.OBJETIVOS 
 
O objetivo deste trabalho é analisar o estereótipo da bruxa inserido nos textos 

infantis, as mudanças semânticas do termo e a ressignificação do personagem por 

meio da leitura infantil.  

 



Dada atual relevância das discussões sobre diversidade, o estereótipo da bruxa 

também sofreu mudanças. Como a criança concebe tal personagem e o quanto 

desenvolve o imaginário infantil são aspectos relevantes para o processo de leitura.  

 

4.METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, de natureza qualitativa e foi realizada 

a partir de livros sobre literatura infantil e teorias históricas.  

 

5.DESENVOLVIMENTO 

 

5.1  A Literatura e o literário infantil 

 

A falarmos sobre literatura infantil, já temos em mente contos, gênero em que as 

crianças irão aprender algo, orientadas por um adulto, que perante à sociedade são 

os únicos que possuem experiência, uma vez que está arraigada a ideia de que a 

criança não tem voz. Dessa forma a leitura do gênero em questão será direcionada 

não pelo mundo infantil, mas por esse adulto, que esquece o ponto de vista da 

criança.  

O literário reduz-se a simples meio para atingir uma finalidade educativa 
extrínseca ao texto propriamente dito, reafirmando um conceito, já do século 
XVIII, de A.C. Baumgarter de que “literatura infantil é primeiramente um 
problema pedagógico, e não literário (PALO , OLIVEIRA, 2010, pág.7). 

 

 

Segundo o texto, o utilitário-pedagógico é a dominante da produção literária para a  

infância. Toda arte, literária ou não, tem sua vertente concreta, pois   a imagem e a 

figura (das ilustrações) têm uma relação direta com a mente. De maneira que a 

literatura infantil propiciará a inventividade da criança, desenvolvendo pensamentos 

próprios, desejos. 

A função pedagógica é a ação educativa do livro sobre a criança, dentro do contexto 

da literatura infantil: “Mais do que falar e preencher, o texto ouve e silencia, para que 

a voz do seu parceiro, o leitor, possa ocupar espaços e ensinar também (IDEM, pág. 

14).  Segundo as autoras, o texto deve ter uma diálogo com o literário infantil, ter um 

código dominador para que seja possível estar em harmonia com o texto e a criança, 

o texto deve mais que ensinar, possibilitar prazer e deleite.  

 



A estrutura da personagem-padrão 

A estrutura de formas narrativas começou com a obra de Vladimir Propp com a obra 

de Morfologia dos contos maravilhosos em 1928. Propp estudava os contos de 

magia do folclore russo, determinando quais eram os elementos, as funções 

nucleares que cada personagem teria uma ação utilizando seres narrativos. 

Traça-se, assim, o estatuto da personagem (agente da narrativa), que cumpre 
funções especificas na intriga a partir de um conjunto de ações que a qualifica 
como herói, falso herói, agressor, doador, mandante, auxiliar, pessoa 
procurada- as sete funções caracterizadas por Propp (IDEM, pág.21). 

 

Segundo Propp, todo personagem deve ter as sete funções. Para que a narrativa ao 

cumpra as sete funções podemos fazer uma qualificação de uma determinada 

palavra, privilegiando os papeis dos personagens que cumprem com as 

características.  

 

Inversões nas funções tradicionais da personagem 

Ao falarmos sobre heróis, vem em mente os super-heróis das histórias em 

quadrinhos, no entanto há outros heróis, como em histórias de animais, onde existe, 

é difícil acreditar que numa história de animais com essa classificação de mal e 

bem,mas a literatura é a expressão máxima da metáfora.  

 

O Universo da consciência e a personagem 

Pode-se também refletir sobre as qualidades de um personagem: “A ação transcorre 

num constante paralelismo entre imagens reais e imaginarias, de forma a romper a 

sucessividade temporal vinculada a reprodução de um passado lendário.” (IDEM, 

pág. 35). 

 
 

 

O Verossimilhança ao texto 

Quando falamos a palavra flor, não conseguimos distinguir uma, pois existem várias 

flores, não existe somente uma característica, uma única cor, um único formato, por 

isso existe a imagem real e a imaginária. A real está presente em nossas vidas no 

dia a dia, seja num jardim, no vaso de planta em casa, na floricultura porque essas 

são verdadeiras, elas tem vida. O imaginário está presente somente em quem já viu 

uma flor, pois irá lembrar-se de algum formato, cor, aquele que nunca viu uma flor 

dificilmente vai consegui distinguir o real do imaginário. 



A criança faz seus personagens, ela os cria, usando sua imaginação, pautada na 

descrição do texto, assim ela é livre e não estabelece um padrão de beleza. 

 

 

5.2 A linguagem e a morte: um seminário sobre o lugar da negatividade 

 

Quando ouvimos a palavra morte alguns sentem cala frios, outros preferem nem 

ouvir essa palavra, seja por algum trauma, lembrança de alguém querido que 

faleceu, a morte faz parte da vida e todos um dia irão morrer, isso não tem como ser 

mudado e alterado. 

A morte traz a voz e a culpa, ao ler essas palavras já pensamos em algo negativo, 

ao pensar negativamente estamos atraindo a morte, ao pensar sobre a morte não 

conseguimos ouvir nenhum voz, apenas o silêncio. Quando passamos por algum 

problema automaticamente já pensamos o lado negativo, pois assim nos 

preparamos para o pior, mesmo que o negativo não aconteça, é uma forma de 

preparar a cabeça e o coração para algo inesperado em nossas vidas. 

Na literatura infantil a morte está presente, podemos vê-la nos contos de fadas 

como, por exemplo, no filme Malévola. 

Malévola era uma fada com asas e chifres e se apaixonou por um ser humano, 

Stefan, só que pelo desejo do poder e se tornar rei, Stefan decide roubar as asas de 

Malévola e entregá-las ao rei. Malévola fica decepcionada com a atitude de Stefan, a 

partir de então, Malévola torna-se vingativa e amarga. Stefan se torna pai de Aurora 

e Malévola decide amaldiçoar a criança, no entanto, a bruxa começa a desenvolver 

sentimentos de cuidado, carinho e proteção com Aurora. 

Malévola nunca perdoou Stefan, depois de algum tempo os dois se reencontram e 

começa a luta, Malévola mata Stefan, que era seu grande amor, e ela e Aurora se 

tornam amigas para sempre. 

Ninguém nasce mal, ser mal pode ser apenas uma defesa que o ser humano 

encontra para se proteger do perigo, tanto bruxas, princesas, humanos, animais e 

natureza tem sua forma de proteção e a única certeza que a morte é para todos. 

No momento de afrontar a análise temática do Dasein como ser-no-mundo, o 
termo Dasein é esclarecido como ser-o-DA: O ente, que se constitui 
essencialmente através do ser-no-mundo, é ele mesmo sempre o Da. Em seu 
significado habitual, Da quer dizer aqui ou lá... Aqui ou lá são possíveis 
apenas em um Da, ou seja, somente se existe um entre que, como ser do Da, 
abriu a sua espacialidade. Em seu ser mais próprio, este ente tem o caráter 



do não-fechamento. A expressão Da significa esta essencial abertura... A 
imagem ôntica de um lumen naturale no homem não significa nada além da 
estrutura ontológico-existencial deste ente, que está no mundo, de ser o seu 
Da. Que ele seja iluminado, significa: iluminado em si mesmo enquanto ser-
no-mundo, não através de outro ente, mas de maneira que ele mesmo seja a 
clareira iluminante (Lichtung)... O Dasein comporta o seu Da desde o início 
(von Hause aus); na sua ausência, ele não somente não existiria de fato, mas 
não poderia ser, em geral o ente desta essência. O Dasein é a sua abertura 
(AGAMBEN, 2006, pág.132). 

 

Segundo o texto, quando alguém morre sempre ouvimos dizer: “Que Deus te 

ilumine”, só que essa luz é algo que a pessoa já nasce com ela, a luz é própria e 

insubstituível, não temos como ter essa luz depois que morrermos, não precisamos 

de ninguém para ser seres humanos iluminados, já somos iluminados assim que 

nascemos. 

 
 
5.3 Personagem de Ficção 

Literatura é tudo aquilo que é fixo por meio de letra de maneira metafórica. A obra de 

arte literária é um lugar onde enfrentamos humanos com valores sociais, morais até 

que chega a hora de enfrentar os conflitos internos e externos, é nas crises do 

cotidiano que se descobre a capacidade de evolução do ser humano, quando está 

no tema de ficção o caminho é outro, cheio de tristeza, solidão, tédio e angústia. 

O cinema e o teatro apresentam muitos aspectos concretos, mas não podem, 
como a obra literária, apresentar diretamente aspectos psíquicos, sem 
recurso a mediação física do corpo, da fisionomia ou da voz (página 14). 

 

 Segundo o texto, somente a obra literária tem o poder de usar a imaginação e criar 

a aparência de seus próprios personagens, diferente da novela e do teatro que conta 

com atores e atrizes fazendo um papel, na obra literária as histórias são mais 

detalhadas, cheias de riquezas, faz você estar vivendo aquela história na vida real, a 

novela e o teatro são cenas do dia a dia, coisas do cotidiano, não tendo o poder e o 

prazer de imaginar uma situação. 

 

A Pessoa e o personagem 

Ao lermos um livro sempre tem um personagem que nos marca, ao ler a história 

podemos imaginar seus traços, vestimentas, aparência, gênio e quando olhamos 

para uma pessoa ela simplesmente é um ser humano real, onde não temos a 

oportunidade de cria-la em nossa mente, pois ela já existe. 

É precisamente o modo pelo qual o autor dirige o nosso “olhar”, através de 
aspectos selecionados de certas situações, da aparência física e do 



comportamento- sintomáticos de certos estados ou processos psíquicos- ou 
diretamente através de aspectos da intimidade das personagens- tudo isso de 
tal modo que também as zonas indeterminadas começam a “funcionar”- é 
precisamente através de todos esses e outros recursos que o autor torna a 
personagem ate certo ponto de novo inesgotável e insondável (CÂNDIDO, 
1972,  36). 

 

 Segundo o autor, podemos observar esse tipo de personagens nos filmes: A Bela 

Adormecida e Malévola, histórias com versões diferentes, cada uma com seu ponto 

de vista. Os autores conseguiram a atenção do público, afinal todos já conheciam a 

história de A Bela Adormecida. Contudo, ao estrear o filme Malévola, o autor 

chamou a atenção dando o papel principal a uma bruxa e não a uma princesa, o que 

seria convencional, todos queriam conhecer o outro lado da história. No final, 

Malévola nos mostrou que ao confiar em alguém temos que ter cuidado, pois aquela 

pessoa em que mais confiamos pode nos magoar e nos tornar pessoas vingativas e 

maldosas.  

 

A ficção é capaz de fazer você poder sonhar em ser aquilo que deseja, usando as 

emoções e possibilitando o poder da imaginação e conseguir tudo aquilo que na vida 

real não é permitido, é como você poder colocar uma fantasia de bruxa e achar que 

pode fazer poções mágicas, sabemos que na vida real não é bem assim, existem 

bruxas que fazem poções, porém, não existe a mágica, a mágica é a parte da ficção 

em que realizamos nossos desejos: “Normalmente, o homem é um ser incapaz de 

valorizar apenas esteticamente o mundo humano, mesmo quando imaginário; a 

literatura não é uma esfera segregada” (BUSSATO, 2011, pág.48). 

 

Segundo o texto, o homem quer poder ser capaz de valorizar os dois mundos e 

torna-los em um só, o real e o imaginário andam juntos, nada e ninguém podem 

separa-los, somente na literatura isso é possível. 

  

 
 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Percebemos, a partir da teoria apresentada, que o filme Malévola quebra o 

estereótipo religioso-cristão implantada em nossa sociedade, uma vez que propõe 

uma mudança de paradigma. No filme, não há uma ambivalência entre o bem e o 



mal, os limites são excluídos. O que se verifica é que na questão da figura das 

personagens, a questão semiótica de cores e formas remete o telespectador ao 

universo dos contos tradicionais, porém a expressividade dessas mesmas 

personagens se contrapõem, por exemplo Malévola expressa em muitos momentos 

um olhar vulnerável e amável, em contra ponto o rei transborda em maldade e fúria. 

A expressão da morte é apresentada pela vertente da luz, ser iluminado que 

ressuscita por meio do amor puro. 

Ainda exploraremos outros pontos apresentados em nossa teoria, quando da 

conclusão do artigo. 

Assim, a análise em questão contribuiu, até o momento, para que possamos ter um 

olhar mais amplo em relação a construção das personagens da literatura infantil. 

 

7.FONTES CONSULTADAS 

 
AGAMBEN, Giorgio. A linguagem e a morte: um seminário sobre o lugar da 

negatividade. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.  

AMARILHA, Marly. Estão mortas as fadas? Literatura infantil e prática 

pedagógica. Petrópolis: Vozes; Natal: EDUFRN, 1997. 

BUSATTO, Cléo. Contar e encantar: Pequenos segredos da narrativa. 6. 

Ed.Petrópolis: Vozes 2011. 

CANDIDO, A. et al. A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 1972.  

CORSO, Diana Linchtenstein & CORSO Mário. Fadas no Divã- Psicanálise nas 

Histórias Infantis. Editora: Artmed Editora S.A, 2006 

GÓES, Lúcia Pimentel. Introdução à literatura infantil e juvenil.  2. ed. São Paulo: 

2008. 

PALO & OLIVEIRA, Maria José, Maria Rosa. Literatura Infantil voz de criança. 

São Paulo: Ática, 2010. 


