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RESUMO 
Este texto procurou pensar o conto Branca de Neve com o intuito de verificar como este conto 
foi ilustrado através de várias décadas, por diferentes autores, de diferentes países, juntamente 
com dois caminhos de investigação teórica: a psicanálise e os estudos de imagem. Pensamos 
as ilustrações como arte, arte de trazer em imagens algo retirado da narrativa escrita, mas não 
só o que está escrito, como também o que está na imaginação do ilustrador e na sua 
interpretação textual. Branca de Neve também é um conto que sobrevive na 
contemporaneidade, pois através dos contos e das imagens, neste caso, é possível recontar o 
conto e compreender símbolos importantes para o desenvolvimento do sujeito em vários 
aspectos: educação estética, elaborações psicológicas, formação do leitor. O estudo deste 
conto ampliou os entendimentos sobre a produção de imagens referentes aos contos de fadas.  
Palavras-chave: Educação, Contos de Fadas, Educação Visual.  
 
ABSTRACT 
This article attempts to think the tale of Snow White in order to see how this story was 
illustrated by several decades, by different authors from different countries, along with two 
paths of theoretical research: psychoanalysis and studies of images. We think the illustrations 
as art, art of bringing images into something out of narrative writing, but not only what is 
written, as well as what is in the imagination of the illustrator and his textual interpretation. 
Snow White is also a story that survives in contemporary life, because through the stories and 
images, in this case, you can retell the story and understand symbols important to the 
development of the subject in several aspects: aesthetic education, psychological elaboration, 
training of the reader. The study expanded the understanding of this tale about the production 
of images referring to the fairy tales. 
Keywords: Education, Fairy Tales, Visual Education. 
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“Se as imagens não podem dizer a verdade, também deve ser impossível usá-
las para transmitir a mentira”. (SANTELA, 1998, p, 197). 

 

Introdução 

 

O presente trabalho buscou investigar o campo da educação visual fazendo um 

recorte específico na produção imagética referente aos contos de fadas com destaque ao conto 

Branca de Neve. Tivemos por objetivo, verificar a construção de saberes a partir de 

experimentações com as imagens. A relevância do projeto está no desenvolvimento dos 

estudos no campo da educação visual, no qual procuramos despertar o interesse pelas imagens 

e pela produção imagética como campo de atuação investigativa, na produção de 

conhecimento e de uma educação estética que se interesse em refletir sobre a produção e as 

formas de divulgação de tais imagens.  

Imagens que podem ser vistas como obras de arte de ilustradores de outros 

séculos e artistas que ainda hoje tomam esses contos para fazerem seus trabalhos. Não 

queremos provocar a discussão se ilustração é ou não é arte, mas trataremos da ilustração não 

só como uma imagem útil a um determinado fim, mas como uma imagem que possui 

expressividade e beleza independente de sua vinculação a um texto específico, no caso sua 

vinculação ao conto. Essa análise terá como principio a observação das várias imagens de 

diversos pintores e ilustradores, seguindo uma reflexão sobre os princípios imagéticos. 

Investigando e tematizando o campo da educação visual através da análise de imagens que 

ilustram ou fazem referência aos contos de fadas, neste caso, ao conto da Branca de Neve. 

Tomamos como objeto de estudo, algo que, embora muito antigo, está presente na 

contemporaneidade. Muitas vezes, o conto aparece travestido com roupas joviais, como no 

caso do livro “Contos de Fadas Politicamente Corretos” de James Finn Garner, no qual o 

autor faz uma releitura bem moderna de como seria os contos na atualidade. Em relação às 

ilustrações, também há mudanças na forma expressiva, antes, os contos eram ilustrados 

basicamente através de xilogravuras enquanto hoje os ilustradores usam diferentes recursos de 

artesanais a tecnológicos, trazendo às ilustrações para a contemporaneidade.  

 O mundo contemporâneo bebe das fontes passadas e os contos de fadas mostram bem 

este uso, pois a presença de histórias que poderiam ser consideradas ultrapassadas é constante, 

e continuam sendo importantes para a formação intelectual e emocional de crianças e jovens. 

No que dizem respeito às ilustrações, propriamente ditas, algumas se aproximam da arte. Há 

pinturas em museus como o Louvre, que destacam uma cena, um personagem, um mistério.  
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Ler textos que se permitem desvincular das imagens, ler imagens que se 
soltam do texto; ver Lobos e Chapeuzinhos que transitam sem um suposto 
modelo de normalidade, como fragmentos ressonantes em narrativas que se 
multiplicam em diferentes cenários e “contextualizações” da História em 
histórias: no quadro “Little Red Riding Hood” de Fleury Francois Richard; 
nas ilustrações de Gustave Doré para a história de Chapeuzinho; e na 
animação “Deu a louca no chapeuzinho”, dirigida por Cory Edwards. 
Iniciemos nossa viagem pela pintura do início do século XIX: “Little Red 
Riding Hood”, do pintor Fleury Francois Richard (1777-1852), datada de 
aproximadamente 1820 (Óleo sobre tela. Museu do Louvre, Paris/França). 
(SCARELI, G., ANDRADE, E., 2009, p.3) 
 

Procuramos demonstrar, neste artigo, que os momentos da história, dignos de 

serem ilustrados, são aqueles que trazem ou uma forte carga dramática como também algo 

simbólico muito importante para o desenvolvimento daquele sujeito que vê, mas que, nem 

sempre sabe ler. Para a construção de um referencial teórico trabalhamos com autores que 

tratam a temática da imagem e da psicanálise, além de trabalhos sobre contos de fadas. Como 

os autores Bruno Bettelheim, Clarissa Pinkola Estés, Lucia Santella, Milton José de Almeida, 

Michel de Certeau, Paulo Antonio Pereira, Jacques Aumont, Ismael Xavier e ainda 

monografias, dissertações e teses acadêmicas que trabalharam sobre esse tema, como por 

exemplo, Regina Ribeiro Mattar, Juliane Di Paula Queiroz entre outros. Uma pergunta que 

nos fazemos e fazemos ao conto é: o que este conto ainda tem a nos ensinar na 

contemporaneidade? Com esta questão de fundo, vamos às análises. 

 

A contribuição dos estudos da psicanálise para a leitura do conto Branca de Neve 

 

Era uma vez em pleno inverno, os flocos de neve caíam do céu como penas. 
Uma rainha estava sentada costurando, ao lado de uma janela que tinha 
esquadrias de negro ébano. E quando ela costurava assim, lançou o olhar 
para a neve e picou o dedo com a agulha, e três gotas de sangue pingaram na 
neve. E porque o vermelho do sangue na neve branca ficava tão bonito, ela 
pensou consigo: Ah, se eu tivesse uma filha tão alva como à neve, tão rubra 
como o sangue e tão negra como a madeira da janela!”Pouco tempo depois 
ela ganhou uma filhinha, que era tão branca como a neve, tão corada como o 
sangue e de cabelos tão negros como o ébano da janela, e por isso foi 
chamada de Branca de Neve”. (GRIMM. 2000, p. 48). 

 

De acordo com Bettelheim (1997) “Branca de Neve” é um dos contos de fadas 

mais conhecidos. Sua narrativa remonta há séculos, sob várias formas, em todos os países e 

línguas européias; daí se disseminou para os outros continentes. Freqüentemente intitulava-se 

apenas “Branca de Neve”, embora existam muitas variações, como por exemplo, “Branca de 
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Neve e os Sete Anões”, como mais conhecido atualmente. Neste caso, segundo Bettelheim 

(1997), o título destaca os anões que servem apenas para enfatizar os desenvolvimentos 

importantes que ocorrem em Branca de Neve. 

 

O conto de fadas encara o mundo e o que sucede nele forma não objetiva, 
mas sob a perspectiva do herói, que é sempre uma pessoa em 
desenvolvimento. Como os ouvintes se identificam com Branca de Neve, 
enxergam os acontecimentos como ela os vê, e não como são vistos [...]. 
(BETTELHEIM, 1997, p. 53). 

 

Os contos infantis se constituem em espaço transicional. Não se constituem 

unicamente como uma realidade objetiva, uma vez que podem ser operados pela imaginação 

da criança, tampouco são produtos unicamente do mundo interno, já que são obras de arte 

provenientes da cultura, ocupando, desta maneira, o espaço virtual, o espaço intermediário, a 

área das experiências transicionais, bem como o espaço de imaginação e simbolização. Os 

contos fornecem matéria prima para a fantasia infantil, os personagens e suas características, 

bem como o enredo, possibilitam à criança externalizar aspectos do seu mundo interno, 

transformando-os a partir de suas necessidades e possibilidades. A criança faz uso dos contos 

de fadas, e da fantasia como um meio para examinar e se apropriar do mundo externo, 

sentindo-se no conforto do faz de conta, se deixado levar assim, em segurança até o sentido da 

realidade. (HISADA, 1998; OLIVEIRA, 2005; SCHMIDT, 1994). 

Segundo Bettelheim (1980), ao serem escutados, os contos despertam imagens, 

símbolos e metáforas no imaginário infantil. As histórias infantis se comunicam com as 

crianças através de personagens que existem no palco da imaginação, possibilitando a ilusão, 

ingrediente indispensável ao canal da comunicação e de encantamento que estabelece com o 

psiquismo das crianças. Ainda segundo ele os contos de fadas não ignoram as ansiedades e 

dilemas existentes, tais como a necessidade de ser amado, o medo de não ter valor; o amor 

pela vida e o medo da morte, encarando-as diretamente, oferecendo soluções de modo que a 

criança possa aprender no seu nível de compreensão. Bettelheim (1980) explica ainda que, 

quando as crianças escutam ou lêem histórias que são vazias, elas não têm acesso a um 

significado mais profundo de relações e de experiências e não depreende nada realmente 

significativo que possa ajudá-la nas etapas de seu desenvolvimento. Ou seja, a estória deve 

relacionar-se com todos os aspectos da personalidade e dar créditos às qualidades das crianças 

e promover, ao mesmo tempo, a confiança em si mesma e no futuro. Ele afirma ainda que, 
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apenas a estória em sua forma original, permite que o verdadeiro impacto e significado que 

possa ser apreciado e seu encantamento experimentado. 

Alguns trabalhos psicoterapêuticos utilizam-se dos contos de fadas como uma 

forma da criança se comunicar entre seu mundo interior e o mundo exterior, dentre esses 

trabalhos destacam-se os de Dias (2003), demonstrando que os contos podem ser utilizados na 

sessão terapêutica como mediadores entre o mundo interno e a realidade externa da criança, 

sendo, ainda, uma possibilidade de intervenção em seu processo de desenvolvimento. Dessa 

forma a criança não necessitará se refugiar em uma organização defensiva patológica ou 

mesmo desenvolver um sintoma através do qual o corpo siga sofrendo em lugar da mente.  

Existem trabalhos que mostra a importância dos contos de fadas no cotidiano da 

criança, como por exemplo, os de Gutfreind (2003/2004), onde vai abordar a função do conto 

como um estímulo à vida imaginária e à capacidade de simbolização, enfocando como um 

estímulo é pertinente à função do pensar. Enfatiza a capacidade de continência que o conto é 

capaz de operar sobre o arcaísmo da criança, estimulando, sobretudo, o pensamento. Ferro 

(1995), também vai dizer dessa função do conto como forma de jogo, abordando o conto 

como uma possibilidade de contenção ao arcaísmo da criança é uma possibilidade de 

compartilhar com outros os seus próprios medos.   

Não podemos precisar ao certo quando os contos de fadas surgiram, somente 

podemos analisar com base em estudos realizados sobre o assunto, como o de Juliane Di 

Paula Queiroz (2008) em seu trabalho de mestrado intitulado “Entre super-heroínas e fadas”, 

ela vai dizer que os contos de fadas, em sua tradição oral, surgiram há milhares de anos, como 

obras de uma sociedade pré-letrada. Sua valorização deu-se há alguns séculos atrás, quando 

passaram a ser narrados para as crianças. Suas mais recentes contribuições estão diretamente 

ligadas aos estudos de Jung e de Bettelheim, que se dedicaram ao estudo dos conteúdos 

implícitos nos contos de fadas e sua importância na vida da criança. Para tanto, utilizaremos 

uma análise imagética como suporte primário a essas narrativas que se impõem tão cativantes 

e entendidas por diversas gerações em diferentes contextos. 

Ainda em busca de suas origens Radino (2003), esclarece que a palavra fada vem 

do latim fatum, que significa “destino, fatalidade, oráculo”, (simboliza poderes e capacidade 

mágica da imaginação). È capaz de realizar transformações, satisfazendo ou decepcionando os 

mais ambiciosos desejos. Embora Branca de Neve não tenha “poderes”, assim como outras 

“fadas e princesas” também não o tem, o conto em si tem poderes. Um poder de ordem 
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subjetiva e subliminar, que é capaz de fazer com que as crianças satisfaçam seus desejos e se 

transformem à medida que evoluem no pensamento provocado pelo conto. 

Segundo Coelho (1987), os primeiros registros dos contos de fadas datam de 4000 

a. c. feitos pelos egípcios com o “Livro do Mágico”. Os contos também apareceram na Índia, 

na Palestina, na Grécia Clássica, e no Império Romano, sendo este um dos principais 

divulgadores das historias mágicas do oriente para o ocidente. Já os registros das fadas 

aparecem no século IX, no livro de escrita galesa denominada Mabinogion, nele não só 

surgem as fadas, mas também surgem as aventuras reais que deram origem ao ciclo 

Asturiano.  

Para Dieckmam (1986) os contos de fadas são tipos de sonhos da humanidade, 

que mesmo sem interpretação determinada, se dirige aos problemas do ser humano mais 

intenso do momento, desenvolvendo sua ação no inconsciente, onde se aprofunda e se 

fortalece. Para ele a criança, através dos contos de fadas adéqua o conteúdo inconsciente às 

fantasias conscientes, retirando seus próprios conceitos, sempre em consonância com o 

momento em que estão vivendo. Ele descreve ainda que a consciência esteja como um 

primeiro mundo, no qual acontecem as coisas normais, e o inconsciente como um mundo 

fantástico, de onde vêm as fantasias, no qual aquilo que antes parecia inaceitável torna-se 

possível. É nesse confronto entre consciência e inconsciência que os contos de fadas agem no 

universo, principalmente, infantil. 

Dieckmam (1986) ainda vai dizer que Freud já havia atentado para a presença 

constante de mitologuemas e dos conteúdos dos contos de fadas nas fantasias inconscientes 

do homem. Mas foi Jung (1984), e seus discípulos que deram um papel especial ao tema. Para 

ele, as imagens mitológicas originárias estão presentes no inconsciente coletivo, e se 

entendidas, podem indicar os modos de vivência e possibilidades de funcionamento da 

criança, que por si só não estão presentes na experiência pessoal do homem. Em seus estudos 

Bettelheim (1980) vai destacar a possibilidade dos contos de fadas transmitirem mensagens à 

mente consciente, pré-consciente, e à inconsciente. Esses contos dirigem-se ao ego em 

formação, dando força ao desenvolvimento da criança, acalmando as pressões pré-conscientes 

e inconscientes, ao mesmo tempo. 
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A contribuição dos estudos de imagens para a leitura do conto Branca de Neve: 

 

As imagens, artefatos cada vez mais abundantes e importantes em nossa 
sociedade, não deixam por isso de serem objetos visuais, como outros, 
regidos exatamente pelas mesmas leis perceptivas. (AUMONT, 1993, p.17). 
 

Partindo da necessidade de se analisar os princípios imagéticos dos contos, 

iniciaremos os estudos com autores que trabalham a temática da imagem. Segundo Almeida 

(1994), a sociedade moderna, é uma sociedade oral; a leitura e a escrita nesse tipo de 

sociedade são mais operativas e funcionais, não têm como objetivos a reflexão e a criação. 

Assim, na contemporaneidade, a transmissão de informações, majoritariamente, eletrônica em 

imagem e som propõe uma maneira diferente de inteligibilidade, sabedoria e conhecimento, 

como se devêssemos acordar algo adormecido em nosso cérebro para entendermos o mundo 

atual, não só pelo conhecimento fonético, mas pelas imagens e sons.  

Para os contos de fadas acreditamos que a transmissão é um pouco diferente, pois 

concordando com Almeida (1994), a verdade do texto escrito é sempre uma verdade em 

questão no tempo, sua permanência como objeto material nos permite um dialogo com 

interlocutores ao longo da historia. Neste caso, o texto escrito assegura a permanência da 

história através do tempo, mas nem sempre de suas imagens. Em relação à imagem, para 

Aumont (1993), esta é também em primeiro lugar um objeto do mundo, dotada de 

características físicas que a tornam perceptíveis, e que possibilita sua representação imagética 

dentro do universo dos contos, e que é possível construir um olhar mais voltado para sua 

representação do que para seu valor histórico. Neste trabalho procuramos olhar para as 

imagens de várias formas: como representação, de maneira estética, mas também por seu 

valor histórico, afinal, procuramos encontrar imagens que tratassem do mesmo conto em 

diferentes anos. 

 

Embora pareça, a leitura da imagem não é imediata. Ela resulta de um 
processo onde intervêm não só as mediações que estão na esfera do olhar 
que produz a imagem, mas também aquelas presentes na esfera do olhar que 
as recebe [...]. (XAVIER IN NOVAIS, 1988, p.369).  

 

Assim sendo para Aumont (1993), olhar uma imagem é entrar em contato, a partir 

do interior de um espaço real que é o do nosso universo cotidiano, com um espaço de natureza 

bem diferente. Diante dessa afirmação é possível iniciar um trabalho de analise das imagens e 

o poder que ela exerce em um universo nem sempre infantil, dentro de uma construção de um 
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mundo onde a imagem pode influenciar sua vida e seus interesses. Partindo desse princípio, a 

moldura é também fundamental para uma observação da imagem, por ela definir os limites da 

própria imagem. 

 

A imagem é produção de um ponto de vista; o do sujeito observador, ou seja: 
“objetividade” da imagem. A condição dos efeitos das imagens, simulação 
que se apóia numa construção que inclui o ângulo do observador. A 
simulação parece o que é a partir de um ponto de vista; O do sujeito está aí 
pressuposto. Portanto, o processo de simulação não é o da imagem em si, 
mas o da sua relação com o sujeito [...]. (Xavier IN NOVAIS, 1988, p.379). 

 

Para isso os elementos que configuram a imagem, como o tamanho, a própria 

moldura, o enquadramento entre outros, estão, portanto entre os elementos fundamentais que 

determinam e especificam a relação que o espectador vai poder estabelecer entre seu próprio 

espaço e o espaço plástico da imagem. Nesse contexto é muito importante ter consciência que 

toda imagem foi produzida para situar-se em um meio, e que nesse meio determina-se a 

possibilidade da visão dela. Sendo assim é possível compreender a imagem partindo do seu 

próprio principio e do meio em que ela está inserida. (AUMONT, 1993, p.140). 

Segundo Aumont (1993) podemos observar as imagens a partir de algumas 

perspectivas como por, exemplo o enquadramento, em que a imagem representativa, sob a 

forma mais habitual, foi muitas vezes concebida como representando uma porção de um 

espaço mais vasto, potencialmente ilimitado. O enquadramento é, pois a atividade da 

moldura, sua mobilidade potencial, o deslize interminável da janela à qual a moldura equivale 

em todos os modos da imagem representativa baseados numa referencia. Enquadrar é, 

portanto, fazer deslizar sobre o mundo uma pirâmide visual imaginaria, ou seja, todo 

enquadramento estabelece uma relação entre um olho fictício; o de quem produz e o de quem 

a ver. 

Já para Pereira (1981) enquadramento faz-nos ver aquilo que o realizador da 

imagem escolheu para mostrar-nos, através da câmera, ou seja, enquadramento é, pois, uma 

porção selecionada de espaço imagístico ou imaginal. Dentro desse contexto podemos afirmar 

que só vemos aquilo que o condutor da imagem quer que vejamos isso serve tanto para quem 

filma para quem pinta ou para quem fotografa. Sendo assim a imagem passa ser um veiculo 

condutor de uma determinada situação pela qual somos participe, mas não determinante. 

Ainda segundo o autor, enquadramento dá a idéia, de espaço escolhido, ou uma escolha de um 

enquadramento. Para essa afirmação o autor se utiliza ainda de alguns fatores que segundo ele 
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é determinante para a formação desse espaço, como o “plano”, que é um modo convencional 

de se enquadrar a figura da qual o condutor quer que apareça. Esse plano se divide em: plano 

geral, plano de conjunto, plano de meio de conjunto, plano médio entre outros. 

Diante desse contexto podemos destacar que existem outras composições para a 

formação da imagem. Como por exemplo, a composição de profundidade, composição das 

cores, da luz, composição por angulação do quadro, entre outras. Para esse alicerce, é justo 

que utilizemos Pereira (1981) que vai dizer que compor explorando a profundidade de campo 

é sugerir perspectiva. E que é possível acrescentar uma terceira dimensão a profundidade, essa 

técnica pode enriquecer muito a fotografia, permitindo ambientar a ação e criar sua atmosfera, 

também relaciona objetos e pessoas dentro do mesmo fotograma. 

Pereira (1981) cita ainda a importância de pensarmos sempre em um processo 

presente, de justaposição da imagem, que estão num eterno presente imaginal, e que o tempo 

para a imagem nada mais é que a medida do movimento e que é real, objetivo, mas sua 

medida é totalmente relativa, pois para ele o movimento são pontos de escolha gratuita, 

pontos de idéias, e que não tem principio nem fim. Nesse contexto é possível acreditar que o 

tempo é mediador do movimento e conseqüentemente da imagem.  

Aumont (1995) destaca que o imaginário é o domínio da imaginação, 

compreendida como faculdade criativa, produtora de imagens interiores eventualmente 

exteriorizáveis. Descreve ainda que toda imagem encontra-se com o imaginário, provocando 

redes identificadoras e ocasionando a identificação do espectador consigo mesmo como 

espectador que olha. Já Durand (1999) define o imaginário como um museu de todas as 

imagens passadas, possíveis, produzidas e a serem produzidas. 

Para este trabalho analisamos as imagens do conto Branca de Neve, no que 

poderíamos chamar de “encantamentos”. De acordo com o Dicionário Aurélio (1986), feitiços 

são magias ou encantamentos feitos com elementos, na maioria, naturais, para atingir um 

objetivo. Em primeira estância teremos o encantamento da fita. De acordo com a história, a 

madrasta de Branca de Neve ao descobrir que ela ainda se encontrava viva tenta sufocá-la 

com uma espécie de fita enrolada em sua cintura. A madrasta, disfarçada de vendedora, induz 

Branca de Neve a comprar uma fita para seu vestido e ajuda a menina a se arrumar. Quando 

esta se distrai, a madrasta a sufoca, deixando desmaiada, sendo salva pelos anões que chegam 

a tempo. Em segundo plano destacaremos o feitiço do pente, que novamente passa pelo fator 

sedução em que a madrasta dessa vez mais gentil e suave se propõe a pentear seus cabelos 

sendo esse enfeitiçado. E em terceira e ultima analise o encantamento na maçã. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

10 

 

Segundo Patrícia de Fátima em sua tese de mestrado intitulada “Os Contos de 

Fadas: De Narrativas Populares a Instrumento de Intervenção” ela vai dizer que, os contos de 

fadas exercem a magia e o encantamento, atendendo à finalidade de provocar o prazer 

estético. E vão além, também são substancias cognitivas, que contribuem para a tomada de 

decisões do individuo, perante seus problemas. Daí a importância que a concepção utilitarista 

da arte confere a analise dos significados míticos, simbólicos e ideológicos que a obra literária 

encara. Partindo desse principio, buscaremos analisar as representações artísticas e imagéticas 

feitas a partir da simbologia ou dos encantamentos sofridos por Branca de Neve, no decorrer 

da história. 

 

 
Figura 01 – “A Fita Encantada”. Fonte: snow white by the brothers Grimm. Freely Translated from the German 

by Paul Heins. Illus. by Trina Schart Hyman. Boston, MA: Little Brown, 1974. 

 

Nesta ilustração podemos observar uma menina pequena, usando fitas lilás em 

seus longos cabelos negros, descalça tragando um vestido comprido, um avental, um corselete 

em tom púrpuro. Enquanto são entrelaçadas as fitas em sua cintura podemos perceber sua 

mão direita estendida, como se estivesse sinalizando os conseqüentes reflexos causados pela 

tamanha força empregada neste ato pela rainha (disfarçada de vendedora de fitas). Esta está 

usando óculos de grau, seus cabelos são grisalhos, usa um lenço vermelho amarrado na 

cabeça, vestes que aparentam certo desgaste, porta uma cesta de palha presa às costas, ao chão 

observamos uma cesta recheada com fitas e acessórios de costura. O cenário desta ilustração é 

bem iluminado, as janelas de vidros são grandes, e por elas podemos perceber que é dia. As 

paredes estão pintadas de branco; o chão é de madeira, ao lado podemos ver uma cadeira 

talhada a mão, com uma cesta de ovos sobre ela, o teto também é de madeira. Ao fundo 

observamos uma cortina branca que deixa a luz externa penetrar. 
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Figura 2 – “O Pente Encantado”. Fonte: Snow White. Retold by Josephine Poole. Illus, by Angela Barrett. New 

York: Knopf, 1991. 

 

Nesta imagem podemos perceber uma moça de pele branca olhos azuis e cabelos 

negros, lisos e longos. Possivelmente usando um vestido branco. Seu rosto sereno demonstra 

certa segurança em quem lhe penteia. Seus lábios singelos, não são mais de criança e sim de 

uma moça mulher. A mulher que lhe penteia usa roupas finas, com detalhes de bordados 

dourados nas mangas, sua pele clara olhos fixos no que esta fazendo, talvez para não perder a 

concentração ou pela pressa da execução do ato. Está usando um lenço em seus cabelos, 

lábios finos, mãos magras, deixa transparecer que é uma mulher de corpo magro. Do cenário 

não podemos observar muito, apenas percebemos que a jovem esta na janela provavelmente 

da sala de estar e que é uma casa simples pela forma das dobradiças da janela que não são tão 

trabalhadas assim. Uma lagartixa desce pela parede lateral direita sobre uma parede com 

pintura envelhecida. 

 

 
Figura 03- “A Maçã Encantada” - Franz Jüttner (1865–1925): Illustration from Sneewittchen, Scholz' Künstler-

Bilderbücher, Mainz 1905 

 

Na terceira imagem selecionada, vemos uma moça jogada no chão, aparentemente 

desmaiada, no entanto sua mão esquerda segura a cortina com firmeza, está usando um 

vestido branco seu corpo é magro, rosto bem desenhado cabelos pretos ornamentado com uma 
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espécie de tiara. A mulher que está ao seu lado aparenta estar com raiva, ou faz sinal de 

esbravejar algo, dando a impressão de quem a deseja que morra, está com um vestido largo, 

um avental, um turbante branco, trás um cesto de maçãs com a mão direita estendida em sinal 

de raiva. Podemos perceber que, o ambiente onde se passa essa cena é uma sala, pois a porta 

por onde possivelmente a mulher entrou está aberta mostrando as árvores que estão do lado de 

fora. O piso aparenta ser de madeira, com detalhes de madeiras na metade da parede, pode-se 

perceber um móvel no canto esquerdo da sala e uma cortina verde que divide este espaço com 

outro ambiente.  No outro canto da sala podemos ver um gato encolhido no canto da parede, 

aparentemente em posição de alerta ou assustado com a cena que acabara de acontecer. No 

chão, podemos ver uma maçã que aparenta ter caído da mão direita de Branca de Neve que 

está no chão.  

As três ilustrações escolhidas nos mostram os encontros da madrasta com a 

Branca de Neve. Desses três, o mais famoso é o encontro no qual a madrasta travestida como 

uma velha senhora dá uma maça “encantada” para a Branca de Neve comer. Os outros dois 

encontros anteriores, com as fitas e com o pente, quase não são mencionados nas histórias 

atuais. Alguns fatores chamam a atenção para isso. As histórias têm sido modificadas através 

dos tempos. Não sabemos exatamente qual é a versão original dos contos, alguns 

pesquisadores nos trazem estas informações, mas não são precisas. Da mesma forma que a 

narrativa textual vai se modificando, assim também as ilustrações, pois acompanham o texto 

escrito. Com a simplificação dos contos, perdemos parte de suas simbologias. 

 Estés (2005, p.21) nos explica que um Senhor chamado Bowdler foi o responsável por 

“fazer limpezas” em vários contos, “retirando as partes que considerava eróticas. A prática de 

mutilar uma história recebeu o seu nome: bowdlerizar”. Esta prática continua sendo realizada 

e, no caso das ilustrações, ainda segundo Estés.  

 

Encontramos com frequência bruxas de desenho animado, engraçadinhas e 
sem garras. Os monstros vorazes da floresta com suas insígnias medonhas, 
olhos arregalados, focinhos deformados, foram transformados em bichinhos 
descaracterizados. Talvez a maior distorção psicológica seja a prática 
moderna de transformar personagens que têm sentimentos profundos em seu 
coração puro, apesar de sua feiúra ou esquisitice, em nulidades piegas. 
(ESTÉS, 2005, p.21) 

 

 Estas ilustrações aqui presentes correspondem a uma versão presente “Contos dos 

Irmãos Grimm” de Clarissa Pinkola Estés, que tentou buscar versões mais próximas ao 
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original dos irmãos Grimm. Neste conto, aparecem os três “encantamentos” feitos pela 

madrasta a fim de acabar com a vida de Branca de Neve. 

 Do ponto de vista da educação, da arte, da psicanálise, o que nos ensina essas imagens, 

esse conto? 

 Trata-se de imagens esteticamente muito bonitas, coloridas, com riqueza de detalhes o 

que também enriquece a análise que se faz da história. Elementos não presentes na narrativa 

textual podem ser visualizados nas ilustrações ampliando o universo interpretativo da história. 

A arte não só expressiva do desenho, pintura, gravura ou outra forma utilizada pelos 

ilustradores também revelam a arte de expressar esta interpretação precisa da história. 

Aprendemos não só olhar, contemplar, analisar, mas também sintetizar em imagem uma 

passagem narrativa textual. 

 A psicanálise abre possibilidades interpretativas para leitores, professores, pais ou 

qualquer pessoa interessada em trazer esses contos como objetos de estudo, de trabalho. Para 

Estés (2005, p. 12) “Quando as pessoas ouvem contos, não estão propriamente ‘ouvindo’, mas 

lembrando; lembrando ideais inatos. Quando o corpo ouve contos, algo ecoa em seu interior. 

Um forte viento dulce, o sopro doce que carrega o conto, revela os sentimentos íntimos que se 

escondem sob sua superfície” 

 

Considerações Finais 

 

Buscando identificar possíveis mudanças nas imagens no decorrer do tempo e 

delinear a representação que cada pintor buscou representar a história a partir de seu ponto de 

vista. Embora o foco dessa pesquisa seja as representações imagéticas das ilustrações e de 

diversos pintores que as construíram, foi necessário um olhar sobre as representações 

simbólicas que estas imagens exercem sobre o imaginário de quem as consomem. 

A formação de um banco de dados com imagens ilustradas de Branca de Neve nos 

possibilitou a real clareza de quanto essas imagens são elementos de configuração de um 

principio e uma possível identidade a partir dos elementos simbólicos dos encantamentos 

sofridos por Branca de Neve no decorrer da historia. Com a pesquisa, nos foi possível 

verificar que as imagens consumidas desde a infância, como é o caso destas imagens que 

analisamos neste projeto, são fundamentais para a construção do sujeito, de sua identidade e 

de suas moralidades. Através das imagens, seus signos e símbolos, certo conhecimento está se 

construindo, embora, nem sempre possamos averiguar, com precisão, quais conhecimentos 
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são esses. Porém, podemos afirmar que há o desenvolvimento de uma educação estética, de 

elaborações psicológicas e da formação de um leitor, que inegavelmente são constituídas a 

partir da experiência com os contos de fadas. 
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