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Baseados no filme Branca de Neve e os Sete Anões criado por Walt Disney em 1937, foi
realizado uma comparação deste com dois outros filmes atuais da personagem chamados:
Espelho, Espelho Meu e Branca de Neve e o Caçador. Trata-se de uma pesquisa qualitativa
com mídia de imagem (filme), devido a isso foi realizada uma análise estrutural e poética
(PENAFRIA, 2009) além do levantamento de núcleos de significação conforme a
Epistemologia Qualitativa (GONZALEZ REY, 2012). Pelo fato da mídia ser uma grande
influência nos comportamentos sociais, é importante fazer uso da mesma para compreender
como as representações do feminino estão sob transformação e metamorfose ao longo do
tempo.
Foram realizadas comparações acerca da mulher do início do século XX quando o filme
Branca de Neve e os sete anões foi criado, com a mulher contemporânea apoiada nas
releituras Espelho, Espelho Meu e Branca de Neve e o Caçador do século XXI. A pesquisa
teve como objetivo analisar as versões contemporâneas da Branca de Neve sob uma
perspectiva sóciohistórica, buscando compreender a reconstrução da representação de mulher
presente no conto de fadas, relacionando os objetivos clássicos dos contos com os
contemporâneos e demonstrar como o cinema produz representações de gênero baseadas na
ideologia. A princípio os contos de fada não eram destinados as crianças mas sim aos adultos.
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No século XVII Perrault que morava na França iniciou uma transferência, adaptando os
contos para o “mundo infantil”, em seguida no século XVIII esse trabalho ficou por conta dos
irmãos Grimm (Jacob e Wilhelm), da Alemanha; depois no século XIX foi Andersen na
Dinamarca e por último Walt Disney no século XX na América. Outros autores defendem a
idéia de que essa transformação teria ocorrido somente no século XIX, nos países de língua
inglesa por meio de vendedores ambulantes, que viajavam por diversos lugares vendendo
volumes pequenos e com baixo custo. Eram livros de fácil leitura e histórias simples,
caracterizadas pelo folclore popular. Pelo fato da cultura lúdica ser continuamente
influenciada pela cultura geral, acreditamos ser de suma importância a análise psicológica de
objetos destinados ao público infantil. Em cada filme Branca de Neve é caracterizada de uma
forma, o que pode depender de que mensagem o autor quer passar ou talvez pelo contexto que
quer abarcar.
No primeiro filme Branca de Neve e os sete anões, Branca de Neve é representada
como uma linda moça, muito boa, ingênua e educada, porém muito submissa, aceita tudo o
que lhe impõem. Invejada pela madrasta, Branca de Neve vira seu alvo, pois a madrasta
manda um caçador matar a jovem, mas o mesmo não tem coragem e quem vai em busca de
Branca de Neve sozinha é a própria madrasta tentando matá-la inúmeras vezes, tentativas
essas que foram inúteis. Já no segundo filme Branca de Neve e o caçador protagonizado por
Kirsten Stewart, a madrasta também tem inveja de Branca de Neve, mas antes que o ciclo se
repita Branca de Neve aprende muito tempo antes a lutar, sendo o caçador seu “professor”,
caçador este que na verdade é ordenado a matar a jovem como no primeiro filme. Neste filme,
Branca de Neve não tem característica alguma de submissão ao contrário do filme Branca de
Neve e os sete anões.
Como nos outros dois filmes já citados, a madrasta (Julia Roberts) é uma pessoa muito
vaidosa, representada no filme Espelho, espelho meu, passa a cobrar cada vez mais impostos
das pessoas do reino para poder sustentar uma vida luxuosa e ao mesmo tempo mantém
Branca de Neve (Lily Collins) trancada em seu quarto. Quando a menina completa 18 anos
resolve sair do castelo para poder conhecer a realidade do reino. Horrorizada com a situação
de fome e miséria em que o povo vive, Branca de Neve retorna decidida a derrubar sua
madrasta do trono. Pensando na construção de gênero dessa personagem é inevitável que
pensemos como são expressados esses gêneros. Scott possibilita um aprofundamento teórico
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de gênero que explica os papéis sociais das três personagens em diferentes contextos sociais e
psicológicos.
Para Strey (1998) as diferenças de gênero são socialmente construídas, dependendo muito
de qual contexto estamos falando, qual cultura, qual século, qual costume. Segundo ela, o
gênero está sim, relacionado às diferenças sexuais fisiológicas, mas não se basta apenas nela
como a grande maioria pensa. Cada sociedade possui um “sistema de gênero”. Para Strey o
conceito de gênero deve ser abarcado sempre que estudarmos a escola, o trabalho a família, o
desenvolvimento, a sociedade e a cultura. A análise teve como tema central relacionar os
objetivos clássicos dos contos de fadas com os contemporâneos e demonstrar como o cinema
produz representações de gênero baseadas na ideologia. Pela mídia ser uma grande influencia
nos comportamentos sociais, é importante fazer uso da mesma para compreender como as
representações do feminino estão em metamorfose nos últimos anos.
Quanto mais o indivíduo se conforma com os ajustes sociais, mais as identidades
pressupostas são repostas, ou seja, são reproduzidas de forma a consolidar uma tradição como
algo que acaba sendo visto como algo natural, que é socialmente histórico. Mesmo que a
identidade é percebida como estática a qual parece não sofrer modificações, ela está sendo
transformada à medida que, por meio de minhas ações eu recoloco aquilo que a sociedade
impõem como correto, ou seja, aquilo que a ideologia e as normais sociais consideram como
adequado.
A metodologia foi baseada na construção e a análise da informação que é dada através da
captação das expressões dos sujeitos pesquisados. Através das expressões e das emoções dos
sujeitos é possível perceber indicadores de sentidos subjetivos e a partir destes são construídas
categorias. Para Gonzalez Rey, os sentidos subjetivos estão presentes “na qualidade da
informação, no lugar de uma palavra em uma narrativa, na comparação das significações
atribuídas a conceitos distintos de uma construção, no nível de elaboração diferenciado no
tratamento dos temas e nas manifestações gerais do sujeito em seus diversos tipos de
expressão, etc.” (REY, 2005, p. 116).
Era uma vez, uma princesa de pele branca como a neve, muito bonita e cheia de qualidades
que não estando satisfeita em estrelar um dos maiores filmes da história, decide no mesmo
ano ser protagonista de dois outros filmes, mostrando dois lados de sua personalidade. De um
lado a colorida e bem humorada Branca de Neve de “Espelho, espelho meu” e de outro, a
guerreira de “Branca de Neve e o caçador ”. Identificamos nos filmes a presença dos
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seguintes indicadores estabelecidos por aproximação teórica: linda moça, ingênua e educada,
porém muito submissa, que aceita tudo o que lhe impõem. Era piedosa e paciente, sabia que
corria perigo mas nada fazia, esperava que o seu príncipe viesse salvá-la. Visto que o filme se
passa no ano de 1922, podemos dizer que essas eram características padrões da época, eram
poucas as mulheres que se comportavam de forma diferente.
No segundo filme Branca de Neve e o caçador protagonizado por Kirsten Stewart, Branca
de Neve tem características opostas à Branca de Neve do primeiro filme. Dessa vez o público
alvo era principalmente os adultos, mas especificamente as mulheres. Lançado em Maio de
2012, o autor teve como objetivo retratar a mulher de hoje, aquela que assim como a Branca
de Neve desse filme que não dependeu do Príncipe também não depende do marido. Aquela
que vai em busca dos objetivos, que tem autonomia, sabe se posicionar. Já no terceiro filme
Espelho, espelho meu lançado em 2012, foi também uma busca de caracterizar as
adolescentes de hoje. Como no segundo filme, a terceira Branca de Neve não espera pelo
príncipe em momento nenhum, algo de certa forma cômico que comprova isso é o seu
primeiro beijo com ele... quem toma iniciativa é ela e não ele. Também aprende a lutar e
enfrenta a Madrasta, algo muito comum nos jovens hoje é exatamente não aceitar as
imposições dos pais e por isso tentar provar o contrário.
É importante que percebamos o quanto a história foi reconstruída, dependendo do contexto
que o autor desejava abarcar. É necessário que compreendamos que todos nós estamos em
constante mudança, em uma metamorfose. Conforme ocorre no filmes, nós muitas vezes
utilizamos da nossa identidade oculta e revelada.Muitas vezes vamos além, negando o papel
pressuposto e adotando um novo papel, uma nova maneira de se comportar, pensar e agir. As
histórias contemporâneas não trazem a maneira correta de como se comportar, de como ser,
mas sim, as diversas maneiras de como temos experiências no dia-a-dia sem ter nenhum
modelo a ser seguido.
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