
 

UM ESTUDO COMPARATISTA DE A BELA ADORMECIDA, DOS IRMÃO 

GRIMM, E O FILME MALÉVOLA, DE DAVID STROMBERG, SOB A ÓTICA DA 

TEORIA INTERTEXTUALIDADE 

 

 

Resumo 
 
 O objetivo desse trabalho centra-se em busca analisar e comparar as grandes 
transformações ocorrida na figura feminina diante de uma sociedade tão patriarcal, 
bem como reflexões voltada ao seu desvozeamento diante das injustiças sofridas 
representada pela personagem Malévola (2014) e A Bela Adormecida dos irmãos 
Grimm.  Para tanto, será necessário focarmos no comportamento conflitante da 
personagem Malévola que será nítido por intermédio de sua mudança do âmbito 
literário ao meio audiovisual. A partir da explicação do conceito de intertextualidade 
explícita, a análise da relação dialógica entre a literatura e o cinema ficará responsável 
por apresentar as relações referenciais em que o conto e o filme dialogam. Sendo 
assim, utilizaremos uma metodologia de revisão bibliográfica e comparatista, 
buscaremos fundamentar teoricamente o nosso trabalho com base nas considerações 
de autores tais como Carvalhal (2002), Hutcheon (1991), Kristeva (2005), Moisés 
(1978) e Souza (2012), além de outros autores aos quais recorreremos durante o 
desenvolvimento deste projeto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Cinema. Intertextualidade 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As adaptações dos contos para o cinema consistem no resgate de obras que 

foram escritas há muito tempo, as quais reaparecem, na atualidade cheias de suas 

magias e encantamento, entretanto com a imediaticidade do audiovisual. Sendo 

assim, o espectador traz à sua mente várias recordações e, consequentemente, faz 

comparações sobre a obra atual e a anterior. Pensando nessas comparações e os 

novos significados, surgiu o desejo de promover uma reflexão acerca do conto “A Bela 

Adormecida” e a sua relação intertextual com o filme Malévola. 

Este projeto se propõe a promover uma pesquisa sobre o caráter intertextual 

entre o conto “A Bela Adormecida” e o filme Malévola, em consonância com os 

estudos de Julia Kristeva, Carvalhal, entre outros,  onde se procurará expor as 

mudanças sofridas pela personagem Malévola ao ser adaptada ao filme, como 



também as semelhanças que permanecem e como são reconstruídas no meio 

audiovisual. 

Esta proposta de pesquisa busca compreender como a representação da 

protagonista, ao contrário do conto, se transforma em uma figura má por causa da 

traição sofrida. Porém a forma de contar a história não foi a mesma, pois iremos 

observar a versão da fada em relação a tudo o que aconteceu.  

A primeira versão do tão conhecido conto “A Bela Adormecida” foi escrita por 

Giambattista Basile (1634), intitulada de “Sol, Lua e Talia”. Esta versão conta que um 

rei, após o nascimento de sua filha, convocou os sábios do reino para que eles 

verificassem como seria o futuro da menina. O rei, ao saber que sua filha morreria 

após espetar o dedo em uma farpa de linho, fez todos os esforços possíveis para 

manter a menina longe desse material. Porém certo dia a menina encontra um fuso e 

espeta o dedo com uma farpa e cai desacordada. O rei, acreditando que a sua filha 

estava morta, coloca o seu corpo sentado em uma poltrona em uma casa no meio do 

bosque. 

Um rei vizinho estava caçando e ao ver a casa tem a curiosidade de entrar e 

ver o que tinha dentro. Ao entrar, ele vê a menina sentada na poltrona. Ele tenta 

acordá-la, sem sucesso. Como a jovem era muito bela, o rei, sem conseguir controlar 

seus desejos, leva a jovem para o quarto e a estupra. Após conseguir saciar seus 

desejos, ele vai embora e deixa a menina ali abandonada. Depois que se passaram 

nove meses, Talia dá a luz a duas crianças que recebem os cuidados das fadas e que 

recebem o nome de Sol e Lua. Com fome, uma das crianças tenta encontrar o seio 

da mãe e ao encontrar seu dedo, pensando que é seu seio, começa a sugar e tira a 

farpa do dedo da mãe que desperta no mesmo instante. 

Certo dia, o rei, relembrando suas aventuras, resolve ir ao bosque. Ao entrar 

na casa, depara-se com a princesa e duas crianças. Ele explica como tudo aconteceu 

a Talia e promete mandar buscá-la. 

O rei era casado, e sua mulher a rainha descobre a existência de Talia e seus 

filhos. A rainha ordena que fossem buscar os filhos do rei e manda ao cozinheiro que 

cozinhe e sirva no jantar. Em seguida manda buscar Talia e ordena que seja queimada 

viva na fogueira. O rei chega e questiona sua esposa sobre o que está acontecendo. 

Ela explica ao rei que descobriu a sua traição e que havia servido seus próprios filhos 

no jantar para ele. 



O rei desesperado manda chamar o cozinheiro que explica que não teve 

coragem de matar as crianças e que as mesma estavam com sua mulher. Quando a 

mulher chegou com os filhos do rei, ele ordena que sua esposa, a rainha, fosse jogada 

na fogueira por tanta maldade. O rei e Talia e os filhos viveram uma longa vida no 

reino. 

A história de Perrault (1697), por sua vez, conta que um jovem príncipe avistou 

a torre de um castelo. O príncipe curioso quis saber as histórias que cercavam o 

castelo. Descobriu que o rei e rainha desejavam muito ter um filho. A rainha teve uma 

filha e fez o seu batizado e convidou as fadas dos reinos. Eram oito fadas, mas o rei 

só tinha sete pratos de ouro e decidiu não convidar a fada mais velha, que ficou muito 

zangada. 

No dia da festa do batizado, quando as fadas estavam dando os dons à 

menina, a fada que não foi convidada apareceu e lançou uma maldição, dizendo que 

a menina iria crescer e aos quinze anos espetaria o dedo em uma roda de fiar e 

morreria. A fada mais jovem não havia concedido o seu dom a princesa, apesar de 

não poder desmanchar a maldição amenizou, dizendo que a princesa não morreria, e 

sim dormiria em sono profundo por cem anos e que despertaria com um beijo de amor. 

Ao ouvir aquela história, o príncipe resolveu ir até o castelo para certificar-se 

de que a história era verdadeira. Chegando lá, encontrou todas as pessoas do reino 

dormindo. Foi até o quarto e encontrou uma moça muito bela, aproximou-se dela e a 

beijou, despertando-a. O príncipe passou alguns dias com a princesa, mas precisava 

voltar ao seu reino e sempre que podia retornava ao castelo para ver sua amada. 

Destes encontros nasceram dois filhos chamados de Cravo e Rosa. 

Com a morte do rei, o príncipe foi coroado e ordenou que fosse buscar a sua 

amada e seus filhos, sendo ela titulada como rainha soberana. Nada satisfeita, a 

rainha sua mãe ficou furiosa e resolve matar a princesa e seus filhos assim que tivesse 

uma oportunidade. O rei foi à guerra, a rainha mandou chamar o criado e pediu que 

ele matasse as crianças e servisse no jantar. O criado não teve coragem e no lugar 

das crianças serviu um cabrito. Também ordenou que a princesa fosse queimada viva. 

Quando ia ser colocada no fogo, o rei chega e a salva. A rainha, ao ver o filho, saltou 

pela janela e quebrou o pescoço. O criado mandou buscar Cravo e a Rosa e os 

devolveu ao rei e a rainha. O rei recompensou o criado e todos viveram felizes para 

sempre. 



Todavia, a versão mais conhecida foi a dos irmãos Grimm, talvez pelo fato de 

ser uma versão mais romântica e, por isso, mais aceita. Essa versão dos irmãos 

Grimm (1812) conta que um rei e uma rainha desejavam ter um filho. Um dia, quando 

a rainha se banhava, apareceu um sapo e lhe deu a notícia de que ela daria a luz a 

uma menina. 

Quando a menina nasceu, o rei organizou uma grande festa convidando a 

todos do reino e as fadas que daria graças a menina. Só que no reino existiam treze 

fadas e o rei só possuía doze pratos de ouro e, por esse motivo, uma das fadas não 

poderia ser convidada. Ao final da festa cada fada presenteou a menina com dotes 

mágicos. Quando as onze fadas haviam dado as virtudes, entrou a fada que não havia 

sido convidada e lançou uma maldição sobre a princesa, quando a jovem completasse 

quinze anos, espetaria o dedo num fuso e morreria. 

A fada que ainda não havia presenteado, concedeu que ao invés da morte a 

princesa dormiria em um sono profundo durante cem anos. O rei, para evitar a 

maldição, mandou queimar todos os fusos do reino. Porém, no dia que ia completar 

quinze anos, a princesa subiu em uma torre e encontrou um fuso, espetou seu dedo 

e a maldição se concretizou. 

Ao redor do reino cresceu uma cerca de espinhos cobrindo todo o castelo. 

Muitos príncipes tentaram penetrar a cerca, mas sem sucesso. Depois de vários anos 

um jovem príncipe ouviu a história da “Bela Adormecida” e decidiu ir até lá. Já havia 

se passado mais de cem anos e os espinhos se transformaram em flores e por se só 

se abriram para o príncipe passar. Ao entra no castelo, o príncipe foi em busca da 

princesa e percebeu que todos do reino estavam dormindo. Passou em vários 

cômodos, mas foi na torre que encontrou a linda jovem dormindo. Ele ficou 

maravilhado com a sua beleza, inclinou-se e beijou-a, quebrando assim a maldição. 

O príncipe casou com a princesa e viveram felizes para sempre. 

Outra versão bastante popular é da Disney, um filme que foi lançando em 

1959 e adaptado para uma versão mais romântica, tendo como público alvo as 

crianças. A versão da Disney apresenta uma variante que preserva alguns 

acontecimentos do conto dos irmãos Grimm, tai como: Malévola (1959), A Bela 

Adormecida (1959). 

Outra versão é a do filme Malévola lançando no ano de 2014. Nesta versão 

fílmica traz a história de uma menina chamada Malévola, uma menina órfã que quando 



criança conhece Stefan, que também era órfão. Malévola se apaixona por Stefan uma 

pessoa gananciosa que tinha como ambição de herdar o trono e ser rei. 

Ele aceita um desafio proposto pelo rei em matar Malévola. Ele arranca-lhe 

as asas e finge tê-la matado. Assim consegue herdar o trono e ser corado rei. Malévola 

deixou de ser fada e se transforma em bruxa decidida a se vingar. No batizado da filha 

do rei Stefan, ele convida todos do reino inclusive as três fadas que presenteou a 

menina com dons. Sem que ninguém esperasse, Malévola apareceu e lançou uma 

maldição na menina. 

O que ela não esperava é que iria se apaixonar pela princesa Aurora, 

protegendo e cuidando dela em diferentes situações. Quando se aproximava o dia da 

maldição se concretizar, Malévola começou a se arrepender, porém não conseguiu 

desfazer a maldição. Arrependida, Malévola vai à busca de um príncipe e pede que 

ele beije a princesa Aurora na tentativa de acorda-la. Porém, o beijo do príncipe não 

foi capaz de desperta a princesa. 

Malévola, arrependida, dá um beijo na princesa. Após o seu beijo, Aurora 

acorda e demonstra que o seu amor pela princesa é verdadeiro. O rei, muito 

inconformado com situação, tenta matar Malévola. Aurora também ama Malévola e 

ao vê-la quase morta, ela encontra as asas e as devolve. O amor entre as duas 

conseguiu unir os dois reinos: o dos humanos e o das fadas. 

Como podemos perceber, mesmo com o passar de vários anos, a história 

continua atual. Compreende-se que as várias versões existentes foram adaptadas a 

sua época ao seu contexto social vivenciado no período em que as obras foram 

lançadas, independentes de suas versões fílmicas ou não. Vimos também que as 

versões trazem a mulher como protagonista principal fazendo uma reflexão acerca do 

seu papel no seu meio. 

Na sociedade patriarcal à qual pertencemos, torna-se necessário refletirmos 

acerca do lugar da mulher e como ela é representada ao longo do tempo. A 

representação de Malévola do filme homônimo traz uma reverberação acerca do 

desvozeamento da mulher e a sua marginalização na sociedade. Destarte, seria 

Malévola realmente uma bruxa? Como o patriarcalismo e o abuso de poder do rei a 

fez ser representada como uma figura maléfica, haja vista que ela não se enquadrava 

nos padrões sociais aceitáveis? A partir destas questões, buscar-se-á nortear a 

pesquisa aqui proposta. 

 



2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo deste projeto é observar o diálogo intertextual entre o modo de 

representação da fada Malévola, no conto “A Bela Adormecida” dos irmãos Grimm, 

em relação com a mesma personagem no filme Malévola, de 2014 e dirigido por David 

Stromberg a partir do seu comportamento conflitante que será nítido por intermédio 

de sua mudança do âmbito literário ao meio audiovisual, onde a fada ganha voz para 

poder expor a sua versão da história e denunciar a violência sofrida.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Contextualizar a representação da mulher como bruxa nos contos de fada e o 

seu consequente desvozeamento; 

 Expor fatos que mostram que a mulher, quando não se enquadra nos padrões 

sociais, é marginalizada e representada de forma negativa em relação à 

identidade feminina; 

 Refletir acerca das formas como Malévola é representada na literatura e no 

cinema, para que se compreenda como a identidade feminina é moldada de 

acordo com os parâmetros patriarcais; 

 Utilizar o conceito de intertextualidade para apreender o vínculo entre os 

corpora em questão. 

 

3 PROCEDIMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

Quando falamos em literatura comparada, pensamos que é uma tarefa fácil, 

mas na verdade é um processo complexo, cujo estudo acerca do comparatismo ocupa 

os pensadores da área desde o século XIX. Tendo o início de seus estudos voltados 

para a relação entre fonte e influência, restrito apenas ao campo da comparação entre 

obras literárias com o objetivo de construir um cânone nacional. Hoje podemos realizar 

comparações entre o campo da literatura e outras linguagens que não são 

necessariamente verbais. 



A história bela adormecida nos convida a entrar em mundo mágico que nos 

conduz a problemas reais das ações humanas, entretanto eles são apresentados ao 

leitor de forma breve pelos conflitos vividos pelos personagens.  

A partir disso, após a leitura sobre o conto e o filme, iremos ver que as obras 

estarão ligadas pelo seu enredo central que representa uma jovem que precisa de um 

beijo de amor verdadeiro para acordar. Contudo, elas diferem no que concerne ao seu 

contexto. Observaremos no conto do século XIX uma Malévola que, cheia de inveja, 

lança um feitiço na criança; no filme de 2014 vemos uma Malévola traída e 

amargurada que lança um feitiço na criança, mas que chega ao ponto de amá-la como 

sua filha e assim reverter a maldição. 

Ao aprofundarmos nosso conhecimento sobre tal conteúdo, vemos a amplitude 

de possibilidades, é comum surgirem alguns questionamentos tais “Como um texto 

literário surge? Em que consiste a poética de um escritor ou de uma geração?” 

(SOUZA, 2012, p. 120). 

Com esses questionamentos, podemos perceber que para escrever é preciso 

que tenhamos base e essa base só é possível através de leituras anteriores, o que 

remente ao que Umberto Eco (apud HUTCHEON, 1991, p. 167) outrora afirmou em 

sua obra O Nome da Rosa que o texto literário sempre é o resultado da leitura de 

outros textos. Sendo assim, não há como um autor escrever um livro, por exemplo, 

sem que as vozes dos livros que já leu estejam presentes na construção do seu. 

Porém, de acordo com Souza (2012), o conceito de Intertextualidade, como 

conhecemos atualmente, surgiu a partir das discussões de Bakhtin, que começou a 

desenvolver uma análise da obra do escritor Fiodor Dostoiévski, em que em sua obra 

Problemas da poética de Dostoiévski ele observou que nos romances do escritor 

russo havia vários discursos que dialogavam entre si, segundo Samoyault (2008, p. 

16):  

[...] o eixo horizontal (sujeito destinatário) e o eixo vertical (texto-contexto) 
coincidem para desvelar um fato maior: a palavra (texto) é um cruzamento de 
palavras (texto). Em Bakhtin, alias esses dois eixos que ele chama 
respectivamente de dialogo e ambivalência, e não são claramente distinguidos. 
Mas essa falta de rigor é antes uma descoberta de Bakhtin é o primeiro a introduzir 
na teoria literária: todo texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto 
é absorção de um outro texto.(apud KRISTEVA,op,p.145) 

 

Logo após com o aprofundamento dos estudos a luz de Bakhtin, Julia Kristeva 

é que introduz oficialmente o termo intertextualidade em seus artigos na revista Tel 



Quel, A palavra, o diálogo, o Romance (1966) assim diz o Samoyault em seu livro A 

intertextualidade (2008). É com a concepção de intertexto na literatura se 

configurando como um mosaico de textos que compreendemos o diálogo possível 

entre eles, sem ser necessário recorrer às antigas concepções de fonte e influência 

que predominou no campo da literatura comparada por muito tempo. 

Sendo assim, é nesse mosaico de textos que procuramos compreender a relação 

dialética que eles estabelecem entre si na construção de um novo texto, onde não 

importa mais se um foi escrito primeiro ou não. Um segundo texto não deve ser visto 

como secundário – inferior ao primeiro, o que interessa a quem apreende e analisa a 

comparação é como o diálogo entre as obras ocorre. 

A noção de intertextualidade abre um campo novo e sugere modos de atuação 
diferentes ao comparativista. Do ‘velho’ estudo de fontes para as análises 
intertextuais é só um passo. Mas essa é uma travessia que significa para o 
comparativista engavetar os antigos conceitos (e preconceitos) e adotar uma 
postura crítico-analítica que seus colegas tradicionais evitavam. Principalmente, as 
novas noções sobre a produtividade dos textos literários comprometem a também 
‘velha’ concepção de originalidade. (CARVALHAL, 2007, p. 54) 

Com bases nas noções de intertextualidade podemos entender que, quando 

duas obras se entrelaçaram, conversam entre si, pode-se ver um texto aparecer em 

outro, cheio de novos significados, reconfigurado. Segundo Samoyault (2008), 

compreende-se que “os textos aparecem como troca de pedaços de enunciados que 

vão se redistribuir e construir um novo texto com base em texto anterior.” No entanto 

a intertextualidade pode acontecer de forma proposital ou não, de maneira consciente 

ou não. 

Associado isso, é necessário ressaltar que a noção de intertextualidade 

possui duas formas de ocorrer nos textos: a intertextualidade externa e a interna. A 

forma externa que ela possui é determinada pela relação que o texto estabelece com 

campos distintos do conhecimento; por sua vez, a intertextualidade interna se constitui 

pelo diálogo entre obras que pertencem a uma mesma área de conhecimento. 

A partir dessas considerações, torna-se necessário compreender que o 

diálogo entre as obras pode ocorrer de duas maneiras: a implícita e a explicita. A 

intertextualidade implícita se configura por não reconhecermos imediatamente o 

intertexto, ou seja, para que reconheçamos a presença de um ou mais textos dentro 

de outro, é necessário um pouco mais de atenção por parte do leitor para que se possa 

identificar esse mosaico de textos. 



Na intertextualidade explícita, por sua vez, fica em evidência a presença do 

intertexto em que novo o texto se se baseou, onde o leitor reconhece na “superfície” 

da obra literária o diálogo desta com as demais anteriormente produzidas e 

consequentemente lidas pelo autor. Esse tipo de intertextualidade pode ser 

encontrado em texto dos tipos resumos, resenhas, citações e também em algumas 

obras como, por exemplo, a obra de Bela adormecida que foi adaptada em várias 

versões e, no caso deste trabalho, pode-se observar o diálogo do cinema com o conto 

dos irmãos Grimm, mesmo que de maneira reconfigurada e enfatizando a fada 

Malévola. 

Sendo assim, compreendemos, a partir do exemplo acima, que análise 

comparatista do diálogo entre as linguagens literárias e cinematográficas deve 

respeitar a autonomia de cada obra. Pois o leitor observa no filme, de acordo com 

Lopes (2004) a multiplicidade de caminhos que o texto literário pode adquirir por meio 

dos filmes ao sugeri-los. Vê-se que no elo entre as duas linguagens surge a 

possibilidade não de definir as semelhanças entre essas obras de linguagens 

diferentes, mas sim a oportunidade de apreender o processo de experimentação da 

linguagem literária essencialmente simbólica pela linguagem cinematográfica 

constituída por ícones imagéticos visuais e sonoros. 

Para a pesquisa, utilizaremos como ferramentas metodológicas uma pesquisa 

de cunho bibliográfico e comparada para o desenvolver esse projeto. Utilizaremos 

essa abordagem comparada, pois ao desvendarmos as relações entre as obras 

percebemos que não é apenas uma questão de qual é o melhor ou não, mas sim levar 

em consideração um processo de (re)interpretação veiculado em outra linguagem que 

compreende o verbal e o não verbal por meio de recursos audiovisuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES PERÍODO 

2019.2 2020 2021 2022 

Processo seletivo     

Matrícula no PPGLI.     

Pagamento dos créditos.     

Revisão da literatura, análise do corpus e escrita da tese.     

Estágio de Docência.     

Exame de qualificação.     

Revisão e correção do texto da dissertação.     

Defesa da dissertação.     
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