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Resumo 
 

A partir dos estudos de televisão e televisualidades, exploramos a construção de uma 
produção televisiva em articulação com os estudos da memória. Em nível macro, nossa 
proposta é entender as possibilidades com as quais a memória cultural insere-se nos 
produtos televisivos. Em nível micro, compreender como uma manifestação audiovisual 
ficcional em particular dialoga com a memória coletiva colocando em circulação formas de 
representação simbólica de histórias que remontam à nossa tradição oral, aos clássicos 
contos de fada. ���Metodologicamente, primeiro fazemos uma aproximação ao entendimento 
do gênero/formato que o produto ficcional em questão mobiliza; em seguida, assumindo 
que ele é construído a partir da técnica intertextual, identificamos como esta ocorre; e, por 
fim, mapeamos os novos sentidos que o repertório da memória ganha nos novos contornos 
recebidos. 
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Introduzindo o percurso investigativo 

 

Partimos da premissa de que a cultura audiovisual é hoje uma das grandes 

fomentadoras de discursos, narrativas e formas de representação simbólica na sociedade 

contemporânea; e entre os modos de comunicação audiovisual, a televisão e suas séries 

ficcionais são grandes protagonistas, às quais damos destaque nesta reflexão. Assumimos, 

sobretudo, que elas teriam, pois, o potencial para preservar, reproduzir e repensar a 

memória, ou a memória coletiva (HALBWACHS, 2003). Empreendemos, portanto, uma 

articulação entre produções televisivas (ficcionais) e memória. Sendo memória o eixo 

teórico que acionamos para, a partir dele, enxergarmos as produções televisivas. 

Em termos teórico-metodológicos, iniciamos com uma breve contextualização 

descritiva de nosso objeto empírico, apresentando seu enredo, sinopse, personagens e 

recorte do corpus. Em seguida, empreendemos a construção de uma fundamentação teórica 

em torno do televisual, mais especificamente sobre o entendimento do gênero/formato que 

o produto ficcional em questão mobiliza, como adaptações e remakes, ambos conceitos dos 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda em Ciências da Comunicação pela ECA-USP. Mestre em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM-
SP. Docente da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação – FAPCOM, e-mail: fernanda.budag@gmail.com. 
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estudos do audiovisual e da televisão que nos permitem situar melhor a série televisiva que 

é nosso objeto empírico. Seguimos incorporando a essa fundamentação conceitos que 

norteiam os estudos da memória cultural e coletiva (HALBWACHS, 2003; NUNES, 2016) 

para dar conta de alcançarmos nosso problema de pesquisa estabelecido (como um produto 

televisual está dialogando com a memória coletiva?). Na sequência, dando continuidade ao 

processo metodológico, desenvolvemos, a partir do conceito de intertextualidade (FIORIN, 

2012), uma investigação da série objeto de estudo em questão, uma vez que assumimos que 

esta é construída a partir de uma técnica intertextual. Assim, desconstruímos a sua narrativa 

e vamos identificando os elementos dos contos originais e as releituras e novos sentidos que 

a série dá a eles. Mapeamos, pois, os novos sentidos que o repertório da memória ganha nos 

novos contornos recebidos. 

Com toda essa imersão, nosso objetivo é justamente compreender de que forma a 

série em foco aciona e ressignifica a memória coletiva e entender como a memória cultural 

tem sido lembrada, reproduzida, modificada, contada e recontada na série. 

 

Conhecendo uma manifestação televisiva ficcional que resgata a memória cultural 

 

Neste momento introduzimos uma descrição do objeto empírico de nosso estudo que 

faz movimentar nossas demais teorizações e considerações que seguiremos traçando. Trata-

se da série ficcional televisa norte-americana Once upon a time, que estreou na rede de 

televisão ABC em outubro de 2011 e está atualmente em sua quinta temporada. Criada por 

Edward Kitsis e Adam Horowitz, Once upon a time é transmitida no Brasil, na TV por 

assinatura, desde abril de 2012 pelo Canal Sony; já na TV aberta, quem transmite, desde 

fevereiro de 2014, é a Rede Record. Nosso recorte para análise neste espaço é somente a 

primeira temporada da série. Portanto, tudo o que trazemos aqui diz respeito somente à 

narrativa transcorrida nos 22 episódios (de 43 minutos cada) dessa temporada inicial. 

A narrativa de Once upon a time é construída a partir do uso de inúmeras referências 

de antigos contos de fada, ao mesmo tempo em que opera uma transposição desse repertório 

encantado para o contexto do mundo real e atual. Ou seja, a série remonta a nossa tradição 

oral. Seu título tem a tradução literal “Era uma vez”, a clássica frase inicial de contos de 

fada, justamente porque adota como universo ficcional o Reino Encantado. Ou melhor, a 

narrativa inicia aí no Reino Encantado, com o casamento de Branca de Neve e Príncipe 

Encantado, mas uma maldição da Rainha Má transporta os personagens para um lugar onde 
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“suas vidas e lembranças seriam roubadas”, e onde “não haveria mais finais felizes”: o 

Mundo Real. Assim sendo, todos os personagens, sem terem conhecimento de suas 

identidades e de seu passado encantado, seguem presos em uma cidade litorânea chamada 

Storybrooke – cidade fictícia do Maine, estado localizado no extremo nordeste dos EUA – e 

aí a estória se desenrola pelo intercalar dos dois mundos (Real e Encantado) e a batalha 

contra a maldição. 

Na quase totalidade dos episódios, há dois enredos paralelos que se alternam na tela: 

um que se passa em Storybrooke (o Mundo Real da série), geralmente no tempo presente, e 

outro que se passa, em flashback, no Reino Encantado, comumente com um foco central em 

um momento passado da vida de um personagem antes da maldição. Detalhando um pouco 

mais, descrevemos brevemente a sinopse da primeira temporada – nossos foco neste estudo. 

Ela inicia exatamente como já apontamos, com o casamento de Branca de Neve e Príncipe 

Encantado e a interrupção da cerimônia pela Rainha Má anunciando a maldição. Com a 

concretização do feitiço, todos os personagens são transportados para Storybrooke, 

perdendo suas memórias e identidades de personagens de contos de fada. Com exceção de 

Emma, recém-nascida, filha de Branca de Neve e Príncipe Encantado, que foi colocada em 

um armário mágico que a conduziu ao Mundo Real antes da maldição; protegendo-a. 

Emma, portanto, hoje, é a única que pode quebrar o encanto e restaurar lembranças e 

identidades de todos e, ainda, libertá-los, pois, não percebem, mas estão presos na 

mencionada cidade; sempre que algum deles tenta sair, algo acontece para impedir. Sem 

saber de nada disso, contudo, Emma mora em Boston e, no dia de seu aniversário de 28 

anos, recebe a visita de Henry Mills, seu filho biológico que ela deu para adoção logo após 

o nascimento. O menino, de 10 anos, mora em Storybrooke e desconfia de toda essa 

maldição – lançada pela Rainha Má, que é Regina Mills, mãe adotiva de Henry no Mundo 

Real –, e possui um livro de histórias (intitulado Once upon a time) que acredita conter a 

chave para quebrá-la. Por isso o rapaz apareceu para pedir a ajuda de Emma, pois crê, 

conforme seu livro, que ela seja a filha de Branca de Neve destinada a dar um fim a esse 

feitiço. Emma vai até Storybrooke para levar Henry de volta para sua casa, fica intrigada 

com a relação de Henry e Regina e acaba permanecendo na cidade. O menino então passa a 

temporada tentando convencer Emma sobre toda essa história e ela acaba precisando 

enfrentar muitos inimigos e desafios até finalmente convencer-se da concretude da magia e 

quebrar a maldição no último episódio da temporada. 
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Explorando gêneros que revolvem o baú de memórias do já circulado 

 

Neste espaço, exploramos gêneros/formatos que trabalham com textos já dados para 

localizarmos melhor a série que é nosso centro de atenção. À primeira vista, numa 

observação superficial, Once upon a time pode ser julgada como sendo uma adaptação ou 

mesmo um remake; o que, a nosso ver, não condiz de fato e é o que vamos procurar 

confirmar neste momento. Assim, cremos que cabe aqui uma contextualização para 

entendermos e conseguirmos situar teoricamente o produto televisual de que estamos 

tratando. Entre as tantas nomenclaturas que permeiam as classificações dessas produções, 

duas delas parecem merecer nossa atenção mais de perto: as adaptações e os remakes, 

porque ambos os gêneros3 tocam na questão do “diálogo” com obras anteriores que Once 

upon a time empreende. 

De maneira simplificada, adaptação sempre foi compreendida no Brasil como “[...] a 

transposição de um texto literário original para a linguagem da TV [...]” (BALOGH; 

MUNGIOLI, 2009, p. 315). Assim, teríamos como exemplo estrangeiro de adaptação a 

série Game of Thrones (produzida pela HBO, ainda em andamento, desde 2011), adaptada 

do livro As crônicas de gelo e fogo (1996), do autor norte-americano George R. R. Martin. 

Ou, como exemplo brasileiro, realizado pela Rede Globo, a minissérie Ligações Perigosas 

(2016), adaptada da obra literária Les Liaisons dangereuses (1782) de autoria do francês 

Pierre Choderlos de Laclos. Tradicionalmente, aqui no país, sempre foi levada em 

consideração uma extrema fidelidade do produto audiovisual final em relação ao texto 

literário original, mantendo-se todos os elementos e apenas promovendo o deslocamento de 

uma linguagem a outra. Contudo, com o avanço das produções, este modelo foi sofrendo 

mudanças e atualmente teríamos, segundo Balogh e Mungioli (2009, p. 315 e 318), 

“modelos ‘híbridos’ de adaptação”. A começar pelo fato de que hoje não se tem mais 

aquela absoluta fidelidade ao texto original, havendo um projeto autoral muito maior por 

parte do roteirista adaptador, que tem liberdade para retirar alguns personagens e incluir 

outros, por exemplo. Ou ainda, “[...] os roteiristas não se restringem mais à obra original e 

nuclear a ser adaptada, consideram outras obras ou conjunto de obras do autor como 

módulos, como fragmentos que admitem várias formas de combinação diversas.” 

(BALOGH, 2006, p. 93) Como é o caso citado por Balogh e Mungioli (2009, p. 331-332) 

da minissérie Os Maias (2001, Rede Globo), que tem origem no romance homônimo de Eça 
                                                
3 Assumimos neste espaço a classificação de Balogh e Mungioli (2009, p. 314), que compreendem adaptações 
e remakes de telenovelas e minisséries como gêneros. 
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de Queiroz, mas que incorporou personagens de outras obras do mesmo autor. Além disso, 

outra mudança ocorrida está no fato de que agora os textos que são fonte para adaptações 

não são necessariamente somente provenientes da literatura; podem vir do cinema, dos 

quadrinhos ou mesmo da própria televisão. 

Nesses termos, Balogh (2005) defende a adoção dos conceitos de “tradução 

intersemiótica” ou “transmutação”, ambos de autoria de Roman Jakobson (Linguística e 

Comunicação, 2003), para justamente melhor denominar o que se convencionou chamar de 

adaptação televisual. De acordo com a Balogh (2005, p. 48), transmutação dá mais conta 

para localizar essa transição de um texto composto meramente por uma “substância de 

expressão homogênea”, a palavra (o verbal), para um texto constituído por “substância de 

expressão heterogênea”, a imagem e o som (audiovisual). Passagem esta que implica, 

inevitavelmente, em produção de novos sentidos. “Assim, a tradução intersemiótica ou 

transmutação pode se processar em diferentes graus, que vão desde a adaptação mais fiel, 

mais servil ao texto original, às mais distantes que trazem a rubrica ‘baseadas em’ ou 

‘inspiradas em’.” (BALOGH; MUNGIOLI, 2009, p. 318) 

Continuando, por sua vez, o remake seria uma nova versão de uma obra já existente 

na mesma linguagem; uma nova produção audiovisual de um roteiro já produzido 

anteriormente, seja de um filme, de uma série ou de uma telenovela. Há certas obras que 

não promovem nenhuma atualização do original para o novo tempo/espaço em que estão 

sendo transpostas que, no senso comum, são chamadas de remakes, mas para as quais 

Balogh (2008, p. 9) defende o uso do termo transposição. Seria o caso de uma regravação, 

no Brasil, de um original mexicano, em que apenas alteram-se os nomes dos personagens, 

por exemplo, sem promover maiores mudanças para que a obra dialogue melhor com o 

novo ambiente sociocultural em que está sendo inserida. No geral, um remake promove, 

sim, uma renovação no roteiro: a primeira versão serve como referência para a nova, 

usualmente promovendo uma atualização para novos contextos ou novos tempos. “O 

remake exige um updating, não trata de apresentar o mesmo do mesmo, mas sim de 

atualizar e tornar mais palatável o produto dentro do gosto da contemporaneidade.” 

(BALOGH; MUNGIOLI, 2009, p. 343) 

De todo o exposto, o que conseguimos observar é que, de acordo com a teoria 

existente sobre o televisual, tanto adaptações (ou transmutações) quanto remakes (ou 

transposições) adotam uma obra nuclear de onde partem. Por mais que esteja havendo hoje 

nas adaptações/transmutações a incorporação de elementos de mais de uma obra, sempre há 
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uma obra central precedente tomada como base a partir das quais outras do mesmo autor 

serão incorporadas. Analisando Once upon a time, vemos que isso não ocorre na série: (1) 

ela não tem uma obra fonte, muito menos uma só obra fonte; (2) ela usa variadas obras 

como referência; e (3) essas obras não são de mesma autoria, apenas formariam um 

conjunto se enquadradas na classificação “contos de fada”. Com isso, a série não se 

configuraria então como uma adaptação. Do mesmo modo, ela não seria também um 

remake porque não há outra obra anterior equivalente a ela no audiovisual da qual ela seria 

uma correspondente atualizada. Percebemos, pois, que ela conserva alguns traços das 

adaptações por trazer da tradição oral para o audiovisual os contos de fada e, igualmente, 

alguns traços dos remakes por atualizar esses mesmos contos de fada. Porém, conforme 

exposto, não conseguimos, pela teoria, enquadrar Once upon a time nem como adaptação e 

nem como remake totalmente. Esta série teria, sim, um roteiro seu, próprio, novo e original, 

mas que faz referências, intertextualmente, a inúmeras outras obras, reciclando-as – no 

caso, contos de fada antigos e mais recentes. Seria uma “série intertextual”, com um roteiro 

original mas que dialoga declarada e explicitamente com outros textos e, nisso, o que 

estamos defendendo é que promove o resgate da memória cultural, coletiva. No caso 

específico de Once upon a time, a série recupera e (re)coloca em circulação antigos contos 

de fada, de variadas maneiras, que explicamos na sequência. Independentemente das 

classificações, adaptações, remakes e o que acabamos de chamar de série intertextual vão 

até o baú de memórias do já circulado e, retrabalhando esse material, empreendem 

ressignificações deles. 

 

Compreendendo a intertextualidade e o acionamento da memória 

 

Agora, a partir do conceito de intertextualidade, temos como objetivo entender 

como Once upon a time trabalha os diversos contos de fada em seu texto para, nisso, 

compreendermos, portanto, como ela aciona a memória cultural ali envolvida. 

Evidenciamos então desde já que enxergamos intertextualidade enquanto uma técnica para 

trabalhar um texto: “a intertextualidade é o processo de incorporação de um texto em outro, 

seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para transformá-lo” (FIORIN, 2014, p. 30).  

Vemos nitidamente em Once upon a time o emprego da intertextualidade enquanto 

técnica de construção da narrativa. E vemos que ela opera essa intertextualidade de diversas 

formas, em momentos distintos, e usando de diferentes tipos de textos-fonte. Em uma 
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primeira camada, percebemos que há uma intertextualidade com textos-fonte externos à 

série, que chamamos de intertextualidade externa: (1) quando faz referência a contos de 

fada clássicos no Mundo Encantado de Once upon a time; (2) quando faz referência a estes 

mesmos contos de fada clássicos no Mundo Real de Once upon a time; e (3) quando faz 

referência a outros textos culturais diversos, geralmente textos midiáticos em ambos os 

mundos da série. Já em uma segunda camada, identificamos que há ainda um trabalho 

intertextual com textos-fonte internos à série, a qual chamamos de intertextualidade interna. 

Ou seja, o texto de um dos universos da série faz referência ao texto do outro universo da 

série, sobretudo quando objetos do Reino Encantado figuram no Mundo Real. O anão de 

jardim que está na casa de Regina, em Storybrooke (Mundo Real) é o mesmo que a própria 

Regina, enquanto Rainha Má, no Reino Encantado, petrificou no 2o episódio, The thing you 

love most. Um texto interno citando o outro texto interno. Estando cientes desses vários 

tipos de textos-fonte com os quais a série trabalha, nós vamos, contudo, focar nossas 

análises somente às situações de intertextualidade externa que trabalham com a 

incorporação dos contos fantásticos (dando-lhes novos sentidos). 

Outra notação importante a fazermos ainda diz respeito aos contos de fada enquanto 

textos-fonte da intertextualidade, mas refere-se à forma como a série os insere em seu texto. 

Notamos que, primordialmente, cada capítulo de Once upon a time individualmente 

incorpora elementos de apenas um conto de fadas central em particular. Por exemplo, o 4o 

episódio (The price of gold) trabalha, de forma central, com a história da Cinderela; o 5o 

episódio (That still small voice), com a história do Grilo Falante; o 15o episódio (Red-

Handed), com a história da Chapeuzinho Vermelho; e o 9o episódio (True North) com a 

história de João e Maria, apenas para citar alguns casos. É sobre esses capítulos/histórias 

que vamos nos focar na desconstrução da narrativa e do discurso de Once upon a time. 

Contudo, enxergamos que, em meio ao trabalho com o conto central em questão, a série 

introduz referências a outros contos. Por exemplo, em determinado momento do episódio 

em que a atenção se volta primordialmente à história de João e Maria (9o episódio, True 

north), há uma breve mas nítida referência à história do duende Rumplestiltskin: quando Sr. 

Gold responde “Só o nome. Geralmente só isso basta” ao ser questionado por Emma sobre 

o que ele precisa para consultar, em sua loja de penhores, o registro da bússola que 

pertencia ao pai dos meninos órfãos. É uma clara menção ao citado duende que, no original, 

provoca a Rainha para que acerte seu nome. Aliás, como uma recorrente intertextualidade 

interna e externa, a questão que gira em torno do “saber o nome” é citada em diversos 
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momentos pontuais em variados episódios ao longo da primeira temporada. A começar já 

no 1o episódio (Pilot), quando Branca de Neve e o Príncipe vão visitar Rumplestiltskin em 

sua cela e este questiona Branca de Neve sobre o nome da criança que ela está carregando 

em seu ventre. Continuando, no 12o episódio (Skin deep) Regina devolve a xícara a Sr. Gold 

pedindo em troca que revele o seu nome (“Qual o seu nome? O verdadeiro, dos momentos 

passados em outro lugar”). Emma, no 13o episódio (What happened to Frederick), ao ser 

convidada para sair com o escritor August, até então anônimo, pergunta o seu nome 

dizendo “Eu não saio com quem não diz o nome”. No mesmo episódio, mas no tempo do 

Reino Encantado, antes de o Príncipe James enfrentar a criatura do lago para salvar 

Frederick, amor de Abigail, a criatura pede que James fale o seu nome. Ainda, 

pontualmente, outras duas situações em que a questão do nome aparece são: na lâmina da 

adaga de Sombrio, entidade mágica e poderosa, vem inscrito seu verdadeiro nome (8o 

episódio, Desperate soul), assim como na picareta de cada anão (da Branca de Neve) vem 

também inscrito o nome de cada um deles (14o episódio, Dreamy). 

Enfim, retomando e ratificando, no que concerne à intertextualidade, em síntese, 

identificamos diversos tipos de textos-fonte (internos e externos), dois momentos em que 

ela acontece e dois modos em que ela se dá. Em relação aos tipos de texto-fonte a que Once 

upon a time faz referência, de maneira ampla, há os textos externos e os textos internos à 

série. Detalhando um pouco mais, há os contos de fada (intertextualidade externa), há 

outros textos culturais que não os contos de fada (intertextualidade externa) e há o texto 

interno da própria série (intertextualidade interna). Em relação aos momentos em que essa 

intertextualidade acontece, podemos dizer que ocorrem em dois tempos distintos: no Reino 

Encantado e no Mundo Real da série. Já quanto ao modo como a série trabalha os textos 

externos (contos de fada), pode ser individualmente dando novos sentidos a cada um dos 

contos, ou mesclando citações a outros contos dentro do trabalho central com apenas um 

conto. 

Ao fim dessa exploração, ressaltamos que todo esse arranjo intertextual da série, 

portanto, aciona memórias. Memórias postas em movimento por uma dinâmica intertextual. 

Memórias que seriam “[...] as grandes descontinuidades da vida que tentamos transpor, ou 

reconciliar, ou integrar pela lembrança” (SACKS, 2006, p. 180) Ou, nas palavras de Nunes 

(2016): 
Seja como sistema neurobiológico, químico, psíquico, cognitivo, isto é, como 
faculdade individual, seja como expressão das sociedades e culturas humanas, o 
trabalho da memória jamais será o resgate de um dado estanque, mas a recuperação 
processual e dinâmica, uma construção sobre as imprecisões e os escombros do 
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tempo vivido. A memória, em seus tantos estratos, redesenha liames e limites 
esgarçados entre natureza e cultura, indivíduo e sociedade. (NUNES, 2016, p. 149) 
 

Estudando performances e teatralidades da perspectiva da memória, Nunes (2016) 

entende a memória como processo comunicativo e emocional. Ponto de vista com o qual 

dialogamos, pois o repertório-fonte com o qual Once upon a time trabalha é justamente 

marcado pela emoção. Emoção que, neste caso, tantas vezes, remonta à infância, momento 

da vida em que frequentemente nós temos contato mais próximo com os contos de fada. 

Nessa mesma linha de pensamento, Halbwacks (2003), cujas preocupações são as 

relações entre memória e sociedade, defende que tanto enxergamos hoje o já visto a partir 

de nossas lembranças, quanto nossas lembranças se adequam ao que estamos vendo hoje. 

Assim, quando voltamos a uma cidade em que já havíamos estado, o que 
percebemos nos ajuda a reconstituir um quadro de que muitas partes foram 
esquecidas. Se o que vemos hoje toma lugar no quadro de referências de nossas 
lembranças antigas, inversamente essas lembranças se adaptam ao conjunto de 
nossas percepções do presente. (HALBWACHS, 2003, p. 29) 
 

Enfim, Once upon a time mobiliza lembranças por parte dos espectadores. 

Lembranças de histórias herdadas da tradição oral. Nessa mobilização, a série atribui novas 

possibilidades de sentidos aos contos tradicionais. Ressignificações que vamos entender 

mais de perto agora. 

 

Apreendendo as ressignificações da memória cultural dos contos de fada 

 

Em cima da concepção de intertextualidade já situada, mapeamos neste espaço os 

novos sentidos que histórias clássicas de contos de fada ganham em Once upon a time. 

Selecionamos três contos e observamos o percurso que vai do conto original fora da série à 

narrativa no Mundo Real da série. Neste caminhar podemos claramente perceber uma esfera 

fazendo uso de textos da outra esfera e dando novos contornos aos textos clássicos. Vamos 

apresentando as histórias sem nossas interferências e deixamos para amarrar nossas 

considerações ao final do texto. 

 

A) João e Maria 

Começamos com a história de João e Maria. No conto original, de origem da 

tradição oral e coletado pelos Irmãos Grimm, a madrasta de João e Maria ordena que as 

crianças colham amoras na floresta para fazer uma torta. As crianças vão e, para não se 

perderem na volta, jogam migalhas no chão. Porém, os pássaros comem as migalhas e as 
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crianças ficam perdidas. Andando pela floresta, avistam uma casa feita de doces e, 

famintos, começam a devorá-la. Nisso, uma velha senhora (bruxa) aparece de dentro da 

casa e os convida a entrarem. Dentro da casa a senhora continua a oferecer guloseimas a 

eles porque seu plano é engordá-los para assá-los e comê-los. Contudo, João e Maria ainda 

conseguem escapar e atiram a bruxa no forno. O pai, agora viúvo, encontra as crianças e 

todos vivem muito bem com o dinheiro que João e Maria pegaram da foice da bruxa. 

Já no Mundo Real da série, João e Maria são, respectivamente, Nicholas e Ava 

Zimmer. As crianças aparecem inicialmente roubando doces na loja de conveniências. 

Emma, enquanto xerife da cidade, é chamada para lidar com a situação e acaba descobrindo 

que elas estão sozinhas na vida: sua mãe faleceu e seu pai é desconhecido. Emma então as 

leva para a sua própria casa porque deseja encontrar o pai dessas crianças em vez de levá-

las à assistência social. Ava e Nicholas mostram a Emma a bússola que pertencia a seu pai e 

a xerife, assim, pega o registro do comprador da bússola na Casa de Penhores e 

Antiguidades de Sr. Gold e localiza Michael Tillman, mecânico da cidade, como sendo o 

pai dessas crianças. Num primeiro momento Michael se recusa a ficar com elas, explicando 

que nem sabia de sua existência e que são fruto do relacionamento de apenas uma noite 

com Dory Zimmer, mãe das crianças, já falecida. Com a recusa de Michael, Emma se vê 

obrigada, a mando de Regina, a levar as crianças para adoção em Boston. No trajeto, 

porém, finge ficar sem gasolina e liga para o mecânico. Quando ele chega para socorrê-la, 

conhece as crianças e convence-se a ficar com elas. 

 

B) Cinderela/A Gata Borralheira 

Cinderela é, originalmente, obra do escritor francês Charles Perrault, datada de 

1697. O conto possui inúmeras versões desde essa original, incluindo a mais popular, dos 

Irmãos Grimm, na qual nos baseamos para este relato. Cinderela era filha de um rico 

comerciante que veio a falecer. Após a morte de seu pai, passa a morar com sua Madrasta e 

suas duas filhas, que invejam a beleza de Cinderela e a fazem de serviçal. Um belo dia o 

Rei anuncia que todas as moças devem comparecer ao baile no Palácio, ocasião em que o 

Príncipe escolherá sua futura esposa. A Madrasta, ciente da beleza de Cinderela – que 

tiraria a chance de suas filhas –, avisa a moça que ela não pode ir ao baile por não ter um 

vestido. Cinderela então junta retalhos e, com a ajuda de seus animais amigos da floresta, 

costura um belo vestido. Em cima da hora, porém, a Madrasta e as duas filhas rasgam o 

vestido de Cinderela para impedi-la de ir ao baile. Esta vai para seu quarto chorar e rezar. 
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Eis que surge sua Fada Madrinha que, com mágica, dá à menina um lindo vestido, 

carruagem, cocheiro e ajudantes. A Fada apenas alerta que Cinderela deve estar de volta 

antes da meia-noite, horário em que a mágica se desfaz. Cinderela chega à festa e sua 

beleza logo encanta o Príncipe, que a convida para dançar. Os dois dançam e conversam 

muito a noite inteira, tanto ao ponto de Cinderela nem perceber o tempo passar. Quando o 

relógio bate as doze badaladas, Cinderela lembra do aviso da Fada Madrinha e sai correndo, 

deixando para trás um de seus sapatinhos de cristal. O Príncipe então percorre o Reino em 

busca de sua amada anônima, pedindo para cada moça experimentar o sapatinho. Quando 

bate à porta da casa de Cinderela, por ordem do Príncipe, a Madrasta é obrigada a permitir 

que Cinderela prove o sapato e eis que o Príncipe encontra o amor de sua vida. Os dois 

então casam-se e vivem felizes para sempre. 

Já no Mundo Real da série, a história construída a partir do texto de Cinderela inicia 

com Emma encontrando a personagem que estaria na função de “gata borralheira”, Ashley, 

que está grávida e trabalhando na lavanderia da hospedaria da Vovó. Após conversa com 

Emma sobre todos terem a possibilidade de mudar suas vidas, Ashley foge. Na sequência, 

Sr. Gold procura Emma porque tem uma proposta para fazer a ela: quer a sua ajuda para 

encontrar Ashley, pois, segundo ele, a menina o roubou. Investigando, na busca pelo ex-

namorado de Ashley, Sean Herman, que a abandonou ao saber que estava grávida, Emma 

encontra o pai do garoto, que revela que fechou um acordo com Sr. Gold: Ashley dará a 

criança ao Sr. Gold em troca de dinheiro. Emma, enfim, encontra Ashley, à beira da estrada, 

já em trabalho de parto e afirmando que quer ficar com o bebê. Emma leva a menina ao 

hospital, onde Ashley tem o seu bebê. Rumplestiltskin chega ao hospital e oferece a Emma 

que, em troca de Ashley ficar com o bebê, Emma deverá um favor a ele; e Emma aceita. Ao 

final, Sean visita Ashley no hospital e eles retomam o romance. 

 

D) Chapeuzinho Vermelho 

Em nosso percurso explorador de ressignificações dos contos de fada, alcançamos 

agora a história de Chapeuzinho Vermelho. Conto de origem europeia, do século XIV, foi 

originalmente escrita por Charles Perrault e depois ganhou nova versão, mais conhecida, 

dos Irmãos Grimm. Uma menina, chamada Chapeuzinho Vermelho, atravessa a floresta 

para entregar uma cesta de comidas para a sua avó que mora do outro lado do bosque. No 

caminho, é avistada pelo Lobo Mau, que a segue, chegando antes à casa da Vovozinha e 

devorando-a. O Lobo se veste com as roupas de Vovozinha e aguarda Chapeuzinho na 
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cama da avó. Quando a menina chega, tem seu clássico diálogo com sua avó: “Por que 

esses olhos tão grandes? / São para te enxergar melhor. / Por que essas orelhas tão grandes? 

/ São para te ouvir melhor. / E por que essa boca tão grande? / É para te comer!”. E assim, o 

Lobo devora a Chapeuzinho. Nesse momento, o Caçador que passava por ali ouve os 

roncos do Lobo e o encontra dormindo saciado na cama da Vovozinha. O Caçador abre a 

barriga do Lobo, adormecido, de onde retira Chapeuzinho e Vovozinha ainda vivas e coloca 

pedras no lugar, as quais fazem o Lobo morrer ao tentar fugir. 

No Mundo Real da série, a história construída a partir do texto de Chapeuzinho 

Vermelho inicia no Restaurante da Vovó. Vovó quer que sua neta Ruby (Chapeuzinho 

vermelho) comece a trabalhar nas noites de sábado, aprenda a cuidar dos registros e renovar 

os pedidos, pois os negócios estão aumentando e, com mais dinheiro, aumenta a papelada. 

Elas discutem e Ruby demite-se. Ruby então conta a Emma e Mary que está deixando a 

cidade, pois  brigou com Vovó e demitiu-se. Mary convida Ruby para ir para sua casa com 

ela e Emma. No dia seguinte, Emma diz a Ruby que há dinheiro no orçamento caso deseje 

ajudar na delegacia, atender telefones, organizar arquivos e fazer faxina. Continuando, 

Emma faz Ruby ir junto investigar na mata o caso de David – suspeito de matar sua esposa. 

Elas estão seguindo as pegadas quando encontram o próprio David e ele lhes diz não se 

lembrar de nada desde ontem na delegacia. Em seguida, no hospital, Dr. Whale diz a Emma 

que esse apagão de David é semelhante ao de quando ele saiu do coma – e acordou com 

amnésia. Emma, intrigada com o que uma pessoa no estado de David pode fazer, liga na 

delegacia e pede para que Ruby vá até a Ponte Troll onde David foi em seu último ataque 

de sonambulismo. Ruby vai, encontra um pequeno baú no local, abre e assusta-se – há ali, 

supostamente, o coração de Kathryn, esposa de Davi que está sumida. Na delegacia, Ruby 

mostra o baú a Emma, que está impressionada com o talento investigativo de Ruby. No dia 

seguinte, Ruby entra no Restaurante da Vovó. A menina está mudada, menos maquiada. Ela 

conversa com Vovó e diz que deseja voltar a trabalhar no Restaurante; declarando que ficou 

assustada com as responsabilidades que Vovó queria que ela assumisse. Não é que ela não 

quer ser como a Vovó, é que ela tem medo de não conseguir ser boa como ela. Vovó revela 

que deseja que Ruby seja a proprietária da lanchonete quando ela se aposentar e disse ser 

muito orgulhosa dela. 
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Amarrando nossas considerações finais 

 

Em outro momento (BUDAG, 2013), concluímos que, trabalhando com relações de 

sentido que fazem emergir novos significados para textos do passado, Once Upon a Time 

seria “[...] um produto midiático que se apresenta como retrospectiva televisual de contos 

de fada, propondo um consumo do passado” (BUDAG, 2003, p. 11) Ainda, depreendemos 

também que, a partir dos discursos antecedentes dos contos de fada originais, Once Upon a 

Time apresenta-se como um palimpsesto (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 62), texto que 

deixa entrever textos anteriores: “sobreposição de camadas que retornam, memórias que 

passaram e emergem no presente – para consumo simbólico” (BUDAG, 2003, p. 11).  

Procurando responder nossos questionamentos deste momento – como se dá a 

reprodução da memória cultural através do contar histórias de uma série ficcional televisiva 

e o que esse produto da mídia visual norte-americana traz de novo com a exploração do 

passado, dos discursos de ontem dos contos fantásticos? –, entendemos que a série faz uma 

conversão das narrativas de outrora a valores de nosso tempo. Ela conserva, sim, a memória 

cultural, ao mesmo tempo em que traduz o universo maravilhoso a uma escala de valores 

dos dias atuais. Afinal, nós somos feitos dessa memória coletiva, cuja função “[...] não é 

[somente] falar do passado mas dar continuidade ao processo de reconstrução permanente 

da identidade coletiva.” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 186). 

Once upon a time, definitivamente, empreende esta reconstrução. Há, em 

Storybrooke, filhos que são frutos de relacionamento de uma noite, há mulher grávida 

solteira e há, principalmente, muitas questões relacionadas ao trabalho (ao sistema 

produtivo) que não haviam no mundo fantástico dos contos de fada originais. No mundo 

fantástico existe somente bem e mal. Agora há toda uma escala de valores que são de hoje 

em dia e, principalmente, diríamos, do Ocidente. É como se a série, no geral, tratasse de 

uma tradução do universo maravilhoso não só aos modos de ser da atualidade como aos 

modos de ser do Ocidente e, mais especificamente, em alguns casos, aos modos de ser dos 

Estados Unidos, em uma cidade do interior norte-americano. Once upon a time faz uma 

conversão dos contos maravilhosos a alguns parâmetros muito específicos que tem a ver 

com os discursos circulantes (CHARAUDEAU, 2010) hoje, atualmente – que 

possivelmente serão diferentes daqui a algum tempo, mas isso não nos interessa neste 

momento. 
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A série aponta como é viver na segunda década do século XXI, em uma cidade do 

interior dos Estados Unidos, vivendo o fugaz contemporâneo, mas ao mesmo tempo 

revivendo um passado (de contos de fada) que dê sustentação a esse contemporâneo. Isso 

em um sentido já apontado por Borelli (1996), quando a autora, ao discutir a questão do 

gênero enquanto mecanismo que aciona a memória e o imaginário coletivo, coloca que 

“pela memória de falas, textos, velhas histórias, contos e lendas – um dia narrados e 

ouvidos – o passado reencontra no presente seu sentido e permite a convergência de 

expectativas no processo de restauração de experiências” (BORELLI, 1996, p. 184). 

E ainda mais, sendo Once upon a time, como vimos, um gênero ficcional, a seu 

modo, híbrido,  
É possível afirmar que a reposição de matrizes culturais tradicionais por meio dos 
gêneros ficcionais colabora na salvação das origens, resgate da memória individual 
e coletiva e restauração da experiência, que na modernidade vai se fragilizando em 
meio ao torvelinho das meras vivências. (BORELLI, 1996, p. 184) 
 

Assim como o presente emerge do passado inevitavelmente porque sempre há um 

repertório anterior que carregamos, o passado emerge significando no presente e 

significando o presente. E tudo isso parece-nos estar colocado na construção da linguagem 

estética da narrativa de Once upon a time, tanto quanto é possivelmente percebido em sua 

recepção. Do mesmo modo em que esse mesmo diálogo entre presente e passado pode estar 

inserido na produção e recepção de demais manifestações audiovisuais contemporâneas a 

esta série, indicando que, entre as contribuições teóricas desta investigação, este estudo 

pode trazer pistas para se pensar a mediação da memória cultural em muitos outros 

produtos da cultura audiovisual atual – e futura. 
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