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I

magine o seguinte conto de fadas: a história de um ogro, muito feio e fedorento, que
lutou como um bravo cavalheiro para salvar uma bela princesa aprisionada por um
dragão. Ele teve o apoio de um burro falante, do
Gato de Botas, do Lobo e de Pinóquio. Já a princesa era uma ogra enfeitiçada, filha do Príncipe
Sapo e, como se essa salada bizarra estivesse incompleta, falta dizer que a Fada Madrinha é a vilã
da história e o Príncipe Encantado é um ridículo!
Se isso for um verdadeiro conto de fadas, pelo jeito muita coisa mudou no reino das maravilhas...
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Quando surgem novidades na forma e no
conteúdo da ficção contemporânea torna‑se necessário questioná‑las, justamente para descobrir
quais são as verdadeiras transformações. Afinal,
qual é o destino do conto de fadas tradicional no
século XXI? Como as crianças recebem hoje os
contos de fadas? Histórias centenárias podem ser
usadas ainda? Em livro anterior, trabalhando na
trilha proposta por Bruno Bettelheim,1 procuramos provar que o maravilhoso se perpetua sob
novas formas; cabe‑nos agora demonstrar quais
são elas.
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Não há maneira melhor de responder a essas questões do que examinar a série de filmes de
animação Shrek (Dreamworks, 2001, 2004, 2007
e 2010). Eles respondem na prática qual é a atualidade do conto de fadas. Os produtores de Shrek
fizeram com os contos de fadas exatamente o que
as crianças fazem: brincam com eles. Mais do que
isso, recortam e colam, torcem, abusam, misturam,
corrompem, tiram de contexto, desdenham dos
próprios contos, enxertam novidades. E, ao final,
fazem com isso, e apesar disso, nada mais nada menos do que produzir mais contos de fadas.
Talvez nosso problema seja a falta de nomenclatura adequada. Como classificar uma história dessas? Ela tem a arquitetura central de um
conto de fadas, mas afasta‑se dele em vários aspectos. A nosso ver, três pontos discordantes com
a lógica dos contos clássicos são visíveis em Shrek:
em primeiro lugar, o humor; em segundo, a complexidade psicológica das personagens; o que está
intrinsecamente ligado ao terceiro ponto, a valorização da jornada subjetiva dessas personagens.
Considerando esses aspectos, podemos dizer que
o resultado ainda é um conto de fadas?

Aventuras de um ogro contemporâneo
A magia pede passagem
A história de Shrek começa com um revés
político: um nanico despótico, Lorde Farquaad,
expulsa de seu território todas as criaturas dos
contos de fadas. Em nome da perfeição de seu reino, ele as persegue, julga e condena. Qualquer um
que revele dom fantástico, como o de ser um animal falante, por exemplo, é condenado ao exílio.
Farquaad realiza uma “faxina étnica”, como outros
ditadores já fizeram. Como em Shrek tudo é às
avessas, logo na entrada desta história as criaturas
mais fascinantes do reino maravilhoso tornam‑se
párias, marginalizadas por serem diferentes.
Outrora, os humanos é que sofriam para
conquistar um lugar na fantasia, enquanto os seres
mágicos ocupavam um posto legitimado pelas leis
vigentes no mundo do faz de conta, onde a magia
é premissa inquestionável. Porém, várias histórias
infantis se têm baseado na necessária conquista
da credulidade do seu jovem público para que o
reino mágico continue existindo.
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Na história de Peter Pan, quando Sininho,
sua fada de estimação, está morrendo, ele “se dirigiu a todas as crianças que podiam estar sonhando com a Terra do Nunca e que, portanto, estavam
mais perto dele do que você imagina: meninos e
meninas de camisola, bebês índios dormindo nus
em cestas penduradas nas árvores”2, pedindo a
elas que batessem palmas se acreditassem em
fadas. Graças a elas, Sininho se recupera. Essa é
também a base da qual parte a História Sem Fim,
de Michael Ende, onde a sobrevivência da terra
de Fantasia depende da força da crença de um
menino, seu salvador. É também a força da credulidade infantil que vence a guerra contra o gelo e
a tristeza em O leão, a feiticeira e o guarda‑roupa,
de C. S. Lewis. Parece que não paramos de pedir
às crianças que fiquem sonhando suas fantasias e
batendo palmas para garantir a sobrevivência do
mundo mágico.
Os clássicos contos de fadas, oriundos da tradição folclórica oral, não necessitavam negociar a
“suspensão voluntária da descrença”,3 os ouvintes
estavam dispostos a aceitar que a história transcorresse dentro das regras da magia, onde não
se deve duvidar de nada, as histórias envolviam
o fantástico e pronto. O mundo que deu origem
a essas histórias era mais mágico, estávamos em
tempos pré‑científicos, de religiosidade e superstições, onde a dúvida, além de desnecessária, era
profana. Hoje, as crianças decidem no que e em
quem confiar, não deixam de se entregar aos braços de quem as proteja e eduque, pois dependem
disso para ser e crescer, mas estão sempre alertas,
conferindo continuamente se ainda podem continuar apostando.
O mundo maravilhoso exige a entrega como
premissa, por isso as crianças são seus anjos protetores, suas salvadoras, pois a elas é atribuída a
reserva de credulidade que ainda resta à nossa
civilização laica e científica, como se somente os
pequenos pudessem acreditar nessas sandices.
Sendo assim, a história de Shrek começa com
uma excomunhão dos seres mágicos, e eles pedem abrigo ao ogro. A verdadeira missão do herói
verde é a de resgatar o romantismo e a magia que
marcam nossa relação duradoura com o faz de
conta. A presença do humor, como observávamos
antes, visa garantir junto ao público infantil que
seu espírito crítico está sendo contemplado. As
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crianças não se prestam mais ao papel de bobos,
se fantasiam é porque sabem que a fantasia é tão
importante para elas, como elas são importantes
para mantê‑la viva. Por isso acreditam e batem
palmas...
Amor à segunda vista
As criaturas mágicas, forçosamente exiladas, refugiam‑se então no pântano do Shrek, para
desespero do ogro ermitão. Em troca de retirá‑las
de lá, de devolver a adorada quietude ao ogro, o
minúsculo lorde Farquaad exige o resgate de uma
princesa encerrada em uma torre, com a qual pretendia casar‑se para legitimar uma realeza que ele
não possuía.
Fiona é a bela princesa escolhida e, embora
prisioneira de um dragão, não é nada frágil, adormecida, nem passiva. O que ninguém sabia é que
Fiona era encantada: de dia era uma bela princesa
ruiva, à noite uma ogra verde. O resgate deveria
ser, conforme a tradição dos contos de fadas, rea
lizado pelo verdadeiro amor. Só um beijo dele
quebraria o feitiço e lhe retiraria a dupla natureza. Como convém a essa história, tudo começa de
uma forma nem romântica nem heroica, mas sim
a partir de uma negociata entre um usurpador covarde e um ogro acuado.
Da mesma forma que a magia precisa seduzir
as crianças para ser aceita, o amor romântico, que
antes se satisfazia apenas com o impacto fulminante da beleza ou da coragem, agora também segue
caminhos tortuosos. Shrek é uma paródia, parte
da ridicularização de todos os clichês dos contos
da tradição, assim como das suas consagradas versões pelos Estúdios Disney, para restaurar a força
da fantasia, fazendo‑nos entrar direto naquilo que
fomos inicialmente chamados a questionar. O mesmo ocorre com a paixão, com o amor à primeira
vista, que nesse caso não teria nenhum motivo para
ocorrer. Afinal o que ia querer uma princesa enfeitiçada com um ogro, cuja imagem corresponde
exatamente àquela da qual a jovem mais quer se
livrar? Antes do que ligados pela perfeição, que nos
contos de fadas tradicionais muitas vezes está oculta, mas é intrínseca às personagens, o casal protagonista desta história está ligado pela mesma sina.
Shrek parece parafrasear as palavras da sabedoria
popular que diz que um amor, para durar, deve
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basear‑se antes na combinação dos defeitos do que
das qualidades do casal.
Shrek somente queria livrar‑se rapidamente
da tarefa do resgate, para voltar ao seu pântano
solitário e tranquilo, livre das invasões que sofrera, porém, no decorrer da aventura ele vive uma
transformação. Seu humor, que inicialmente não
passava de um modo sarcástico, visando manter
distância, afastar‑se do outro, torna‑se brincalhão,
mais leve. Instala‑se nele uma dúvida que chega
junto com o surpreendente interesse que começa
a sentir por Fiona: como poderia um ser abjeto
como ele se fazer amar?
O andar da história prova que os contos de
fadas, incluindo sua magia e seu incurável romantismo, não morrem, apenas se transformam.
Por isso será inevitável que ocorra a paixão entre
a princesa e seu cavalheiro, ainda que ambos sejam ogros verdes. Na mesma linha de paradoxos
cômicos, o outrora lindo corcel branco, em cujo
lombo a princesa seria resgatada, agora é um burro que não transporta ninguém, apenas tagarela
incessantemente.
O ajudante de Shrek é esse burro falante,
que se presta a fazer um contraponto à misantropia inicial de Shrek, pois está interessadíssimo em
fazer amizades, em ser aceito. Ele é um amigo leal
e faz um bom par com Shrek, pois é tão bizarro
como ele, afinal, nada é mais distante de um fogoso cavalo branco que um burro pequeno, assustadiço e chato.
Seguindo uma tradição que se consolidou
nos filmes dos Estúdios Disney, é também com
os animaizinhos da história que as crianças, especialmente as menores, se identificam. O burro
acompanha o ogro sem muita concentração na
tarefa, exatamente como elas fazem, quando vão
junto com os pais para uma diligência prática
qualquer. Como ele, elas não têm o foco da tarefa,
andam meio distraídas, parando no caminho para
coisas estimulantes e divertidas, fazendo o adulto
perder seu exíguo tempo. Ficam perguntando o
tempo todo quando é que termina, queixam‑se de
tudo, se cansam. Só estão interessadas em quando
vão parar para comer e se haverá algo interessante
para ver ou fazer. Elas sempre saem ao mundo a
passeio.
O burro está mais interessado em conversar com o ogro, em obter sua atenção, o qual, en-
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quanto isso, está inquieto com os perigos que o
cercam e procura concentrar‑se para encontrar o
tal castelo onde deverá fazer o resgate. Porém, não
é apenas pela inépcia que as crianças se identificam com ele, pois nos comentários cômicos e nas
ironias que profere incessantemente, o burrinho
revela o espírito crítico que hoje faz parte da relação entre os pequenos e os grandes. Eles confiam,
mas nem por isso deixam de ver o lado ridículo
dos adultos, assim como raramente deixam‑se enganar pelas desculpas enroladas com as quais os
pais maquiam suas fraquezas e seus problemas insolúveis. Quando fazem as perguntas que deixam
os adultos surpresos e sem palavras, as crianças
revelam que sua confiança não ocorre sem certa
malícia, como se dissessem: sou pequeno, mas
não sou bobo.
Os contos de fadas clássicos foram
adaptando‑se para o uso das crianças; nesse sentido, as versões dos irmãos Grimm são muito mais
palatáveis para elas do que as de seu predecessor
Perrault, que continham elementos mais violentos
e sexualizados. Porém, faltava a essas histórias a
presença de personagens com quem elas pudessem
identificar‑se de forma direta, imediata. Príncipes
e princesas são o que elas querem tornar‑se quando crescerem, mas há pouco lugar para o que elas
são no momento, pequenas, coadjuvantes e brincalhonas. Nos antigos desenhos animados Disney
são os animaizinhos, os anões ou os ajudantes
mágicos que cumprem essa função. Em Shrek há
um lugar para elas entre as personagens centrais.
Habituadas a serem valorizadas e escutadas, as
crianças já não se contentam apenas com a função
de coadjuvantes para se identificar.
Gawain e a Dama Detestável
Menos conhecida do que os contos de fadas clássicos, há uma história do ciclo arthuriano,
chamada Gawain e a Dama Detestável,4 cuja análise pode auxiliar‑nos na compreensão desses filmes. Nela, um cavaleiro do rei sai em uma missão
para descobrir o que as mulheres mais desejam.
Durante a jornada vê‑se obrigado a casar com
uma horrenda dama enfeitiçada para garantir a
integridade do soberano e do reino. A dama está
fadada a ser uma bruxa horrorosa ou uma mulher
belíssima alternadamente, esse é o seu cruel desti-
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no. Ele casa‑se ignorante inclusive dessa alternância, sendo por dedicação ao soberano que aceita
ligar‑se àquele ser abjeto, cuja natureza ambígua
lhe é revelada apenas após sua atitude de abnegação.
Após as bodas, o cavalheiro Gawain é chamado pela esposa a escolher: se deseja que ela seja
bela à noite ou durante o dia. Em outras palavras,
se ela vai ser bela somente para seus olhos ou para
apreciação dos outros. Na dúvida, ele deixa essa
opção para ela, sugere que ela viva “de seu próprio
jeito”. Essa resposta é a chave que desfaz a maldição, a partir daí ela será linda o tempo todo. O
segredo para a quebra do feitiço era que o desejo
dela fosse respeitado.
É bem feminista esse conto, pois o que as
mulheres querem é ter seu direito de desejar, mesmo que sua maior cobiça seja serem atraentes
para os olhos do outro, ou seja, que desejem ser
desejadas. A mulher será bela à noite para aquele que a deixar livre para escolher seu jeito, assim
como será esse amor noturno o que a ajudará a
sentir‑se interessante durante o dia para o resto
do mundo.
É comum nessas histórias essa condição
alternada, de bela e feia, da qual Fiona também
padece. Consta que o verdadeiro amor a libertaria
desse feitiço de constante mutação, após o qual
ela ficaria com a aparência do que realmente é. O
jogo do filme está em pensarmos que quando o
feitiço acabar ela poderá ficar para sempre como a
linda princesa ruiva, e que a condição noturna de
ogra é sua pena, tal qual a Dama. Porém, quando
beijada pelo seu amado Shrek ela passa por uma
transformação definitiva e descobrimos que ela é
verdadeiramente uma ogra e assim permanecerá,
para alegria de seu verdoso par. São os olhos dele
que dão forma definitiva a ela, enquanto talvez ela
já o amasse por sentir‑se mais ligada à sua aparência de ogra. Sem saber, eles se enxergam profundamente um no outro.
O grande vilão dos filmes de Shrek é a falsidade, a aparência que engana. Os bonitinhos em
geral são fúteis, covardes, pretensiosos, estúpidos
e sem nenhum senso de humor. O verdadeiro herói do filme é um amor inteligente, que respeita
os desejos do outro, como fez Gawain, que percebe as falhas do ser amado e possibilita a cada
um valorizar‑se como é, como vive e como quer
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ser. Como na amizade entre o burrinho e Shrek,
o casal de ogros vive criticando‑se e apoiando‑se,
construindo uma intimidade de mútua tolerância.
É desse tipo de confiança, que se traduz em uma
cumplicidade crítica, que as crianças precisam
para confiar nos pais. Da mesma forma, espera
‑se que um casal se constitua a partir de algum
aprofundamento, do progressivo conhecimento
mútuo. O amor sai fortalecido e é mantido no
novo conto de fadas, mas a paixão, movida pela
idealização superficial das aparências, é a derrotada da vez.5
Comparando com A Bela e a Fera, podería
mos dizer que, no seu âmago, Fiona é mais Fera
do que Bela: ela é rude e sua verdadeira beleza é
a interior; do mesmo modo que por dentro Shrek
é mais belo do que monstruoso. Mesmo quando
está sob a forma de princesa ela é forte, bem
‑humorada e porquinha como uma ogra, enquanto ele, apesar de ogro, possui um nobre coração de
cavalheiro. Além disso, em defesa do público infantil, o casal de ogros é bem nojento, como o são
as crianças e também os adultos na intimidade.
Eles brincam com seus fluidos corporais, se divertem soltando pum e fazendo concurso de arrotos,
adoram se lambuzar e gostam de ficar fedorentos.
São também arteiros, enfim, um casal que se porta como criança. É um chamado à identificação
para os pequenos, que, afinal, ainda não possuem
a forma e o tamanho de príncipes, mas nem por
isso estariam privados de, um dia, conhecerem o
verdadeiro amor.
Além disso, a intimidade existente entre pais
e filhos, associada à curiosidade cada vez mais desenvolvida dos pequenos, permite a estes últimos
a observação dos aspectos infantis que persistem
no amor dos já crescidos, os apelidos fofinhos,
as vozes dengosas, as risadas e cócegas, tudo isso
que representa os restos da sexualidade infantil
que persistem e temperam muitos momentos do
erotismo dos adultos.
A jornada dos heróis dessa história envolve não somente ação, lutas e aventuras, ela foca
‑se prioritariamente no embate interno, entre
considerar‑se amável ou detestável, atraente ou
repugnante, entre ser um pária ou sentir‑se parte
da sociedade. Nesse sentido, encontramos os elementos coincidentes com a história do cavalheiro
do rei Arthur, só que em Shrek a atenção está vol-
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tada para os sentimentos dos protagonistas, para
seu processo de crescimento e o desenvolvimento
gradual do afeto mútuo.
No final feliz, o amor é correspondido, eles
possuem um grupo de amigos, e a casa do ogro,
antes o exílio de um rejeitado, torna‑se um lar
convencional. O terrível dragão gigante que guardava a princesa era, na verdade, uma fêmea, a qual
se apaixona perdidamente pelo burro. A princípio apavorado, como uma criança ficaria se uma
enorme senhora o assediasse, ele termina aceitando esse amor. A dragoa e o burro constituem um
casal tão bizarro, ao lado do qual os ogros verdes,
que pelo menos são parecidos entre si, parecem
bem banais. Fazendo um pano de fundo ao casamento de Shrek, essa união é ainda mais assimétrica. No final do segundo episódio, seus filhos
já aparecem e são mestiços de burro com dragão,
possuindo características de ambos. Nessas personagens laterais está o espírito de tolerância de
nosso tempo, onde casamentos mistos entre pessoas de aparência diferente são bem‑vindos.
Essência versus aparência
O segundo filme relança a questão das aparências, pois trata da aceitação dos dois pelos pais
de Fiona. Nesse momento eles já estão casados e
vivem um idílio amoroso no pântano de Shrek.
São então chamados pelo casal real ao reino de
Tão Tão Distante para que a filha possa apresentar seu eleito, ganhar a benção e uma festa pelo
casamento. A notícia que chegara aos pais é que
Fiona fora resgatada por um cavaleiro e, consequentemente, seu feitiço fora quebrado. Quando
os noivos saem de dentro da carruagem ocorre a
cena clímax do começo do episódio: os pais e os
súditos descobrem, em choque, que o príncipe é
Shrek, e a sua amada e linda princesa ficou definitivamente transformada em uma ogra.
O rei não aceita esse fato e trama matar
Shrek, tanto por vontade própria, como também
pressionado pela Fada Madrinha, com quem tinha um pacto. O pai de Fiona, o rei, é uma peça
‑chave para entender o feitiço da dupla natureza
da princesa. Trata‑se de algo que não é dito, mas
facilmente inferido: ficamos sabendo que o pai,
em segredo, também possui uma dupla natureza.
Ele era O Príncipe Sapo que fizera um pacto, por
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artes da magia, para tornar‑se humano. Ora, na
filha, a dupla natureza paterna vem cobrar seu
preço, afinal, faz parte de sua herança. Por isso o
rei gostava tão pouco de Shrek a ponto de mandar
matá‑lo: ele era um espelho de sua outra face, verde e repugnante como um ogro.
O sapo teve que pagar um preço à Fada
Madrinha para tornar‑se humano e rei, o custo seria entregar posteriormente a filha em casamento ao filho dela. Como em tantos contos
de fada, o filho é moeda de pagamento de pendências paternas. Nesse caso, o filho da Fada
Madrinha seria o beneficiado. Como vemos, de
forma tão distante da boa índole da fada madrinha da Cinderela, ela não agia desinteressadamente, pois é apresentada como uma mercadora de favores mágicos. Eles eram prometidos,
mas essa aliança era secreta, pois ninguém sabia da verdade sobre o passado do rei. A Fada
Madrinha, única detentora do segredo, chantageava o rei para chegar ao poder; não esqueçamos que ela é a vilã desta história.
No final do episódio, o rei mostra nobreza e se redime ao lançar‑se na frente de Shrek e
Fiona, recebendo assim um feitiço feito pela Fada
Madrinha que os atingiria. O feitiço era tão forte
que seu rebote liquida com a malvada e o encanto
que beneficiava o rei acaba. Com a destruição dela,
ele volta a ser um sapo. Ou seja, quando a verdade
da aparência do rei surge, a Fada Madrinha desaparece, demonstrando que ela existia pela força
do segredo.
É interessante observar que a mãe de Fiona
segue amando e respeitando seu esposo‑sapo, de
certa forma ela sempre soube quem ele era e o
aceitava. Um pai vale o que vale também em função da forma como a mãe o apresenta ao filho:
não importa que ele seja um rei, se ela disser que
é um sapo, assim ele vai ficar, e se for um sapo que
ela considere um rei, é possível que o filho também assim o considere. A fada madrinha neste
caso pode ser vista como uma duplicação da figura da esposa, representando outra possibilidade
de uma mulher colocar‑se frente ao marido. Uma
“esposa‑vilã”, que com sua magia o faz parecer um
rei e quer cobrar caro por isso. Como se ela dissesse: você é o homem que é graças a mim, portanto
você me deve, e o pagamento será deixar o poder
para mim.
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A fada madrinha clássica incumbia‑se basicamente de oferecer belas indumentárias, boa
aparência: aqui ela é ridicularizada, tratada como
uma velha fútil, mestra em iludir. A fada madrinha de Cinderela representa o que um olhar de
aprovação pode fazer para que alguém se sinta
apresentável.6 Já no novo conto de fadas, espera
‑se que as maiores mágicas provenham da liberdade de escolha, da autenticidade que torna um
indivíduo confiável aos olhos próprios e alheios.
As maiores dificuldades enfrentadas pelos novos
príncipes e princesas provêm do fato de que eles
não se aceitam, de que se mentem quanto ao que
desejam, e ao que são. Curiosos ideais para tempos aparentemente tão fúteis.
Adeus princesinha
Nesse segundo episódio, os ogros amantes
são postos à prova sobre o que realmente querem
ser. Shrek roubara uma poção da Fada Madrinha,
queria virar humano para conquistar Fiona, e
também ela recuperaria sua forma de princesa, ou
seja, abriu‑se um momento para a possibilidade
de fazerem‑se belos e aceitos por todos. Para conquistar Fiona, Shrek estaria disposto a deixar de
ser ogro, mudaria sua aparência para sempre. É
Fiona quem opta, a decisão foi para suas mãos,
tal como Gawain fez com a Dama Detestável: ela
prefere o seu Shrek, como o conheceu, o que significa que abandonará de uma vez por todas sua
aparência humana e ficará ao lado do ogro. Talvez
ela estivesse esperando essa prova de amor, mas
também existe uma clara equivalência entre sua
aparência de princesa e o desejo de seus pais. É a
infância e sua idealização aos olhos deles que ela
abandona.
Fiona escolherá sua vida de ogra no lugar
daquela imagem de princesa que os pais lhe reservavam. Para as famílias contemporâneas, toda
filha é uma princesinha enfeitada e coroada de
mimo e admiração. Terá que se tornar meio ogra,
desgrenhada e respondona na adolescência, para
romper o hipnotismo desse papel, ser deserdada
dele e trilhar o seu caminho. Todo o tempo nesse
filme trata‑se da reafirmação da autenticidade, do
contraponto entre preconceito e descoberta interior, entre aparências e essência, entre a imposição externa e a escolha pessoal.
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O rival de Shrek, o príncipe Charming
(Encantado, na versão brasileira), é seu oposto: para
ele a aparência é tudo. Fiona o descarta porque não
o vê como homem, ele praticamente rivaliza com
ela no quesito beleza. A série revela uma relação
ambígua com o politicamente correto. Embora se
atenha às exigências dessa abordagem, na essência
já mostra um cansaço com tanta correção. Shrek
aparece em um momento em que a masculinidade
procura outros caminhos, vide a atual dedicação
dos homens aos cuidados corporais, inclusive cosméticos. Justamente nesse ponto a história é bem
conservadora, ela pede uma masculinidade bem
tradicional, com uma virilidade marcada e, principalmente, um homem sem “frescura”. Shrek respeita o desejo de Fiona, estaria disposto a deixar sua
“ogritude” de lado para ficar com ela; nesse sentido,
seria um homem moderno, sensível aos desejos femininos e que quer fazer um projeto a dois. Mesmo
em sua versão humana, Shrek representa o macho
tradicional, portanto uma reação a uma certa feminização do homem atual, sempre em busca da
perfeição corporal. Aqui a forma do conto de fadas reaparece, as nuances são apagadas, o homem
é rústico, e quem se importa com a beleza e a aparência seria a mulher.
O Gato de Botas desse filme é uma deixa
para pensar a complexidade das personagens dessa série. Em pouca coisa lembra o Gato de Botas
original, agora ele é um trickster, ou melhor, o que
pode ser um trickster em um universo de contos
de fada. Os antropólogos definem essa figura do
folclore como inclassificável, nem boa nem má,
imprevisível, portanto dele tudo podemos esperar, tanto a fidelidade como a traição. No filme, ele
é um malandro e trabalha como assassino de aluguel, mas revela‑se um vira‑casaca, ele muda de
lado sem constrangimento. Originalmente contratado para matar Shrek, não consegue e adere
ao herói. É um detalhe, mas mostra a nova lógica
desses contos: você pode mudar de lado, nada é
o que parece ser. Suas armas são também contraditórias, comove a todos por fazer uma cara de
desamparo, como uma criança indefesa, mas um
segundo depois pode transformar‑se em um espadachim temível. De qualquer forma, serve para a
identificação das crianças, que são sedutoras, fofinhas, dissimuladas, com muita agressividade por
dentro, mas que de fato não machucam ninguém.
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Chegam os filhos
No terceiro episódio temos um ogro completamente domesticado. O rei está em seu leito
de morte e chama Shrek. Ele sabe do seu fim próximo e quer passar‑lhe o cetro. A antiga inimizade
cessara, Shrek agora é amado pelo rei e já estima
seu sogro. Ainda apegado à sua pacata rotina no
pântano, Shrek não aceita a nomeação. Em função
disso precisa partir em outra missão: dessa vez em
busca de Arthur Pendragon (quem mais poderia
ser?...), um primo distante, o segundo na sucessão.
Ao mesmo tempo em que é convocado a assumir
o reino, é intimado para uma função igualmente
difícil: Fiona está grávida, o ogro será pai.
Há um diálogo hilário, no qual Shrek se lamenta do desafio da paternidade, está abismado,
assustado, pergunta‑se como isso foi acontecer. O
gato esboça uma explicação sobre a fecundação
como uma das consequências do sexo, tratando o
amigo de idiota, ao qual o ogro responde irritado
que ele sabia disso, o que ele não sabia é que teria
que ocupar esse papel, ser pai, logo ele, um ogro.
Mesmo ao abordar uma temática adulta, dirigida também aos pais do público‑alvo do filme,
esse assunto não é estranho aos pequenos. Eles
convivem com certa queixa dos pais em relação
às limitações que a constituição de uma família
impuseram à sua liberdade como casal, às suas
vidas individuais e carreiras. As crianças sabem
que são dispendiosas e que os pais poderiam estar
gastando seu suado dinheiro em prazeres pessoais. Sabem também que os filhos são, de alguma
forma, uma escolha dos pais, portanto que a alternativa de não terem nascido existiu, assim como
existe a possibilidade de que os progenitores, quer
de forma permanente, passageira ou mesmo brevíssima, se arrependam de terem tido a ideia de
fundar uma família.
A queixa de Shrek de que ele não está pronto,
que não se sente em condições e nem quer ter filhos é compreensível para as crianças, assim como
é importante assistir como ele vai habilitando‑se
para a função de pai, fortalecendo‑se graças a ela
e até gostando da ideia. Em relação ao tema da paternidade, reproduz‑se o ciclo do primeiro filme,
quando o ogro não acreditava que pudesse viver
um amor, e se protege daquilo que considerava
fora de suas possibilidades, uma escolha impos-
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sível, portanto indesejada. Encontrar Fiona e com
ela descobrir que podia viver de forma diferente
foi uma jornada de crescimento, assim como nesse episódio o será assumir que ele também pode
ser pai. No fim das contas – pode pensar uma
criança – meus pais sentiam‑se despreparados,
foi um furacão em suas vidas, mas eles se tornaram pessoas melhores e mais felizes graças a mim.
Nesses filmes, o amor e a experiência de ter filhos
se oferecem enquanto metas de crescimento, os filhos passam a fazer parte do “felizes para sempre”,
isso sim é um final feliz que interessa às crianças.
Ao recusar o trono, Shrek opta por abdicar
da vida social e política que odeia, e volta‑se para
a intimidade: ser um pai de família e cuidar dos
ogrinhos trigêmeos que estavam por nascer. Para
ele, o sucesso exterior não compensaria o afastamento do lar, esse seria o valor supremo. Também
nesse aspecto o filme tem tudo para agradar os
pequenos, a lógica é: papai quer ficar em casa conosco, nós é que o completamos, e não seus afazeres no mundo.
Por um lado, a trama desse episódio se afasta do conteúdo trivial dos contos de fadas, no sentido de ter filhos; por outro, reafirma‑o no sentido
de não querer nada mais do que o horizonte do
lar. Seguimos com uma jornada de crescimento,
o desafio agora é a paternidade, porém, ter filhos,
absorver a ambivalência por esse desejo, pensar
os impasses da paternidade, nunca fora, até então,
tema de conto de fadas.
O “felizes para sempre” clássico encontra seu
clímax, seu ponto de suspensão naquele período
anterior a ter filhos, tudo termina com os noivos
recém‑casados. Porém mergulhamos outra vez no
conto de fadas, afinal o herói dessa modalidade
tem como objetivo último casar e ter um lar, fora
disso o mundo não lhe interessa. Shrek não quer
o trono, um lugar tão relevante para alguém que
já fora marginalizado. Seria uma redenção social,
mas ele escolhe o lar. Também aqui há um contraponto entre seu amor verdadeiro por Fiona e as
intenções de lorde Farquaad, que estava interessado na realeza dela.
Hoje o amor precisa provar estar além de interesses espúrios. Aquele que for escolhido deseja
que isso ocorra a partir do que ele é e não pela
sua imagem, patrimônio ou prestígio. É um dilema que persiste, pois os olhos do mundo ainda
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pousam ávidos da observação da vida dos atuais
“nobres”. Na sua versão contemporânea, eles são
personagens do mundo dos negócios ou do entretenimento. Os dilemas de prestígio mudam de
lugar, mas permanece sua importância. É sabido
que a escolha do parceiro pode enobrecer ou envergonhar o indivíduo, um casal sempre tem sua
face pública. Frente a isso, a história dos ogros defende um velho ideal romântico: o amor desinteressado, a reafirmação do amor enquanto escolha
pessoal, ditada apenas pelo desejo, ao contrário
da imposição social, que recomendaria uma relação que fosse um bom negócio. Se Shrek ouvisse
essa voz da conveniência, jamais perderia a oportunidade de ocupar o trono. Nas histórias de fadas
clássicas, embora contivessem ideais românticos,
não havia contraposição: público e privado eram
a mesma coisa. É claro que a jovem se apaixonaria
por um príncipe e, por mais que sua realeza não
fosse aparente, ela existia, e ambos se incumbiriam do reino ao qual o casamento os designava.
Por outro lado, atualmente quando se fala
em reino, é da restituição do aconchego do lar que
se trata. Ao contrário dos heróis de lendas e mitos,
em geral renegados em sua casa, ou filhos perdidos, que saem de casa ou do reino para fundar
uma cidade, matar monstros, criar uma religião,
uma linhagem, o herói de conto de fadas quer
apenas restaurar sua família perdida da infância
ou constituir uma que lhe seja equivalente.
Depois do felizes para sempre
No quarto episódio da série, a busca de
Shrek por um pouco de paz continua sendo um
problema. Feita a opção de continuar vivendo na
casa do pântano, após um breve período de lua
de mel, uma estressante rotina espera o casal de
ogros. A publicidade, assim como a curiosidade
pela peculiar vida dos ogros, faz com que excursões turísticas visitem o pântano. Além disso, eles
têm trigêmeos bebês. A vida de Shrek tem tudo,
menos o que ele mais aprecia: ser um eremita e
usar‑se de sua condição de ogro para ser temido
e respeitado.
Shrek passa por um momento de infelicidade com a nova vida. A monotonia da rotina
doméstica, o trabalho de cuidar das crianças e a
constante exigência de atenção por parte dos inú-

26/10/2010 08:44:42

Um conto de fadas intimista e bem-humorado_175

meros amigos deixam‑no sem espaço para si mesmo. Além disso, está cansado de ser prestativo e
adequado: queria, nem que fosse por um dia, sua
antiga vida de volta. No aniversário dos filhos, ele
tem uma explosão de raiva e acontece uma pequena briga com Fiona, na qual ele expressa algum
arrependimento por tê‑la salvo.
Rumpelstiltskin, um duende espertalhão
que presencia a cena, escuta a queixa de Shrek e
decide tirar partido da situação. Porém, mais do
que um trato, a oferta de favores mágicos que ele
faz ao ogro é uma cilada.7 O duende promete‑lhe
um “Dia de Ogro”, como nos bons tempos, em
troca de um dia de vida de seu passado. A perspectiva de passar um dia inteiro espalhando terror e sendo execrado por todos parece ao exausto
Shrek uma aceitável expectativa de alívio temporário para um marido e pai contrariado.
Mas nada é tão simples como parece e
Rumpelstiltskin lhe rouba o dia de seu nascimento.
Inicialmente ignorante disso, depois de barbarizar
um pouco e satisfazer‑se com isso, o ogro começa a perceber que as coisas estão particularmente
estranhas naquele que devia ser seu dia de folga.
Não demora em dar‑se conta que tudo parece ter
voltado à estaca zero nessa dimensão na qual ele
poderia ser um ogro como antigamente.
Na outra história, que nasce a partir do
pacto onde Shrek é enganado, ele nunca existiu
e Fiona jamais foi resgatada das garras do dragão.
Por peripécias da história, Rumpelstiltskin é agora senhor do reino, as bruxas são suas servidoras
e ele está determinado a escravizar os ogros, seus
inimigos. Para libertar‑se, Fiona teve que vencer
o dragão sozinha e na condição de princesa no
exílio, lidera um exército de ogros incumbidos da
resistência ao reino sombrio do duende usurpador. Aquela que, na pacata vida do ogro, era uma
dedicada dona de casa encontra outro destino: é
uma guerreira implacável e não vê nada fora sua
causa de combater o domínio ditatorial que mantém seu povo na clandestinidade.
Shrek agora sente falta de sua família, se
dá conta do valor do que ele possuía, mas terá
que começar tudo de novo. O pacto realizado só
tem uma possibilidade de ser desfeito: tem apenas um dia para reconquistar Fiona, que nunca
soube de nenhum Shrek, e receber dela um beijo de amor verdadeiro. Somente após essa proeza
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o universo voltaria ao normal e eles derrotariam
Rumpelstiltskin. Além do coração da princesa
guerreira, ele precisa também refazer todos seus
vínculos. Até mesmo o Burro, seu melhor amigo,
nunca ouviu falar dele, todos os que lhe eram próximos o ignoram.
O mundo sem mim
Shrek usa tudo o que sabe sobre a princesa para atingir seu coração, revela a ela sobre sua
dupla natureza de princesa e ogra, assim como
seus sonhos de ser amada e ter uma família. Tudo
aquilo que os anos de prisão na torre e à espera
do príncipe a impediram de sonhar soa muito
bem à mulher que resistia por baixo da armadura da guerreira. Mas somente quando ele decide
mostrar‑se corajoso e altruísta, conquistando a
confiança de Fiona dentro do mundo em que ela
agora vivia, torna‑se merecedor do beijo de amor
que lhe garante a sobrevivência.
Mais do que o direito de existir, com a neutralização do feitiço que havia eliminado o dia de
seu nascimento, Shrek recupera todo seu mundo
tal como ele era. A mensagem é simples: a história
nunca será a mesma se cada um de nós não tiver
nascido. Ninguém é indiferente a isso, já que uma
das coisas que mais tememos é ser insignificantes.
A história de um homem essencialmente
bom e benquisto, que contrariado com o rumo de
sua vida decide acabar com ela, até ser confrontado com o que seria de seu mundo se ele nunca
tivesse existido, tem um precedente importante.
Trata‑se do filme clássico A felicidade não se com‑
pra (It’s a wonderful life), de 1946. O diretor Frank
Capra usou esse expediente para produzir uma
história tocante e tantas vezes copiada, nela é um
anjo que aparece para o personagem e o leva a ver
como seria a vida das pessoas se ele nunca tivesse
nascido.
A insatisfação de Shrek e do personagem de
Capra com o rumo de sua vida é bem compreensível e uma questão interessante para todos nós,
que invariavelmente praguejamos contra nosso
destino. Sempre temos dívidas com nós mesmos:
as escolhas que não fizemos, aquelas aventuras ou
iniciativas que por acomodação ou covardia nunca empreendemos, as alternativas que a vida não
nos proporcionou. Todas essas possibilidades nos
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confrontam com a trama de tantas outras vidas
que teriam podido ser a nossa e esses devaneios
acabam cobrando seu preço: ficamos irritados
com a realidade estreita do que construímos enquanto identidade e forma de gastar nossa existência.
Shrek só queria uma chance de reencontrar
‑se com um ponto do passado onde ele se considerava mais autêntico, pois vivia somente para
satisfazer as próprias vontades. Ele não se reconhecia mais e queria ver‑se como antes, quando
era solitário e excêntrico, sem estar conectado
com todos aqueles que lhe dedicavam e exigiam
afeto e atenção. Como o ogro, também consideramos que a maior aquisição de nossa vida é uma
identidade. Não é um tesouro muito extenso, não
passa da soma de algumas memórias com uma
coleção de hábitos e convicções sobre o que queremos, gostamos e detestamos. Apesar disso, é
tudo o que temos para chamar de “eu”.
Não é difícil acabar acreditando que nossa identidade é algo que construímos apesar dos
outros, independente deles, como se fosse nosso quinhão particular, a reserva pessoal onde se
guardam os bens mais preciosos. Isso é em parte
verdade, já que a maior parte dos sentimentos e
pensamentos que nos movem não podem ser socializados, pois são inaceitáveis: são ciúmes e inveja descabidos, desejos eróticos proibidos, votos
de morte dos que nos contrariam ou atrapalham e
outros tantos pensamentos antissociais. Sabemos
ter esse reservatório de fel e lascívia e isso alicerça
a crença de que não somos totalmente partilháveis. Existe também uma parte menos obscura
que se mantém afastada dos outros: é a herdeira
do que aprendemos quando crianças ao brincar
sozinhos, o momento em que sentimo‑nos seguros mesmo estando a sós e usamos esse espaço
para criar fantasias e pensamentos. Esses conteúdos, entre os que conhecemos e os que ignoramos
a nosso respeito, somados, constituem a intimidade possível de cada um consigo mesmo.
Mas a ilusão da autonomia é muito maior
do que esse reservatório de intimidades, ela é
uma das fantasias mais preciosas que temos, e é
tão maior quanto for a inconsciência do quanto
dependemos do amor e do julgamento alheios.
Foi isso que afetou Shrek, quando quis voltar a
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encontrar‑se com o que era antes de ser tão sociável. Na verdade continuava dependente dos
outros, porém pelas razões inversas: queria voltar
ao período em que espalhava terror naqueles de
quem se aproximava. Sua identidade era ligada à
produção de emoções fortes, estava detestando o
fato de que, em sua recente domesticação, sua presença fosse tão bem tolerada por todos. Afinal, não
percebiam que ele era um ogro? Quando decide
livrar‑se de todos através do pacto mágico, Shrek
não quer ficar só, na verdade quer voltar àquilo
que reconhecia como “eu”: o ogro asqueroso do
qual ninguém gostava, mas ao qual ninguém era
indiferente. De fato, ele estava sentindo‑se pouco
importante, mesmo que fosse tão amado pela mulher e os amigos.
O primeiro aniversário dos bebês é a ocasião da festa em que ele fica raivoso quando percebe que havia um complô, uma brincadeira, para
irritá‑lo e fazê‑lo gritar, já que todos achavam
engraçado ver um ogro furioso como parte das
atrações da festinha. Para ele isso é o cúmulo, a
total deturpação de sua identidade. Não poderia
haver pior momento do que esse para descaracterizar seu poder de infundir medo nos outros, ele
estava tentando ser pai, precisava acreditar que
ainda dispunha dos atributos que o faziam valer
aos próprios olhos.
Guerra dos sexos
Na realidade paralela na qual ele cai, após o
malfadado pacto com Rumpelstiltskin, Fiona não
é mais a mãe conformada com a domesticidade.
Ela é a líder de um bando de ogros, combatendo
contra um exército de bruxas servis a um homem,
o duende. Essa troca de sexos, uma verdadeira luta
de identidades de gênero, ocorre quando o amor e
o sexo encontram‑se excluídos da vida de ambos.
O Gato de Botas, agora transformado no gordo
mascote da poderosa Fiona, também já não é mais
o macho latino sedutor dos outros filmes. Mal consegue se mover, estragado por carícias e excesso de
comida. O gato aqui é um duplo da feminilidade
dela, ou seja, quase não existe. Para obter seu beijo de amor verdadeiro, Shrek precisa despertar em
Fiona mais do que os sentimentos relativos a ele,
mas sim a capacidade de amar e o desejo sexual.
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