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Resumo 

Este trabalho busca explorar a mula sem cabeça como um mito de restrição do 

feminino. Busca, portanto, investigar os modos como a criatura é adaptada para o 

audiovisual, especialmente no que diz respeito aos modos de sua representação em 

relação à tradição popular. Lançamos os olhos sobre duas webséries lançadas em 2016 

com foco no folclore brasileiro e no horror: Caçada nas Horas Mortas¸ de Sander Silva, 

e Imaginário, de Bruno Esposti. Concluímos, pela observação, que a relação entre o 

mito e a culpabilização do feminino é tão marcada que por vezes serve de eco na 

adaptação para visões de mundo conservadoras e que reiteram sobre a mulher um 

julgamento que a sociedade já faz. Com os avanços da discussão de libertação do 

feminino, no entanto, qual será o lugar da Mula Sem Cabeça no mundo social? 
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Introdução 

 

 

 Há pelo menos um século, especialmente graças à ação dos movimentos 

modernistas e pré-modernistas, mitos e lendas do folclore brasileiro tem servido de 

inspiração constante para obras de expressão artístico-midiáticas dos mais variados 

estilos e formatos.  

Nosso marco é o ano de 1917, quando por iniciativa do escritor Monteiro Lobato 

o saci foi guinado às regras da arte em sua própria terra natal pela primeira vez. Anos 

antes do Sítio do Picapau Amarelo, diga-se de passagem, a Exposição do Saci reuniu 

artistas de diversas áreas para dar sua interpretação ao nosso duende perneta, até então 

tido como um “satirozinho de grande pitoresca que ainda não penetrou nos domínios da 

arte, embora já se cristalizasse na alma popular, estilizado a sabor do imaginário” 

(AZEVEDO, CAMARGOS, SACHETTA, 1997, p.64).  

Cem anos depois, sem o peso político daquilo que o próprio Lobato descrevia 

como seu “7 de setembro artístico”, os mitos folclóricos continuam achando seu espaço 
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nos produtos midiáticos. Seja pela via nostálgica, ao apostarem no reconhecimento fácil 

deste chão comum do folclore que todos compartilhamos; seja pela via da atualização, 

rompendo com narrativas consolidadas, investindo em interpretações inovadoras sobre 

elementos tradicionais. 

A internet, graças a suas facilidades de acesso e distribuição de conteúdo, 

especialmente via redes sociais, se tornou o grande meio onde circulam projetos de 

inspiração folclórica nos mais distintos níveis de profissionalização. Vão desde o 

independente e despretensioso Folcollab
3
, um projeto de colaboração em que 

ilustradores se alternam semana a semana para compartilhar seus olhares sobre mitos 

brasileiros, até o Guerreiros Folclóricos
4
, um projeto de videogame calcado na 

reimaginação estilizada do bestiário nacional, já devidamente incubado em uma 

empresa de tecnologia e com orçamento aprovado em edital. 

No âmbito do audiovisual, também por conta da internet, da popularização dos 

sites de streaming e das larguras de banda cada vez maiores, produtores de conteúdo 

independentes têm encontrado o espaço adequado para dar a ver suas ideias. Afinal, 

segundo o próprio Youtube, são cerca de 1 bilhão de horas de vídeos assistidos todos os 

dias
5
, e o público está sempre ávido por novo conteúdo. Neste contexto, mais uma vez 

os mitos folclóricos acabam sendo uma escolha de adaptação frequente: dos curtas mais 

amadores aos longas metragens mais bem produzidos, tudo encontra seu espaço e seu 

público no universo digital. 

Um formato que tem chamado bastante atenção é o das webséries: conteúdo 

produzido de maneira seriada e disponibilizado em ambiente web. Os pesquisadores 

espanhóis Romero e Centellas, na década passada, conceituavam o formato como sendo 

capaz de renovar as estratégias narrativas já consolidadas na televisão ao incorporar 

recursos on-line – como a participação ativa do público na progressão da história, maior 

interação ou mesmo a criação de comunidades virtuais (2008). Percebemos que nada 

disso é realmente definidor. A única característica exigida para que uma websérie seja 

assim compreendida é que tenha sido concebida desde o início para a internet e que seja 

acessível por este meio. 

Em 2016, coincidentemente, estrearam duas webséries de inspiração folclórica 

no Youtube. Ambas tendo como foco o horror. A primeira, publicada a partir de 

                                                 
3
 Ver https://www.facebook.com/folcollab/  

4
 Ver https://www.facebook.com/guerreirosfolcloricos/  

5
 Informação do Youtube Press. Acesse https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/  
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fevereiro daquele ano, foi Caçada nas Horas Mortas, produzida, dirigida, roteirizada e 

estreada pelo mineiro Gemerson Sander Silva - ou G. Sander S., como costuma assinar. 

O criador era o responsável por tudo: maquetes, efeitos especiais, caracterização e assim 

por diante. Era ele quem interpretava não apenas o protagonista – um caçador de 

criaturas, mas também os próprios monstros. Quando impossível de ser feito, estes eram 

criados por efeitos digitais. 

 Pouco depois da conclusão de seu oitavo episódio, o último da temporada, 

Sander fechou contrato com o serviço de streaming pago Looke, e retirou a e série de 

seu canal do Youtube. Hoje, para assistir aos 44 minutos da série, é preciso pagar a 

assinatura mensal ou alugar os episódios em duplas por R$ 0,99
6
. 

A segunda websérie, também independente e sem orçamento que estreou em 

2016, mas já contando com uma equipe experiente, foi Imaginário
7
, que estreou no dia 

31 de outubro. Os 10 episódios que compõe esta primeira temporada, publicados 

semanalmente, já somam 110 mil visualizações
8
. Isso sem falar nas matérias em jornais 

que repercutiram o lançamento da série e seu reconhecimento em diversas premiações 

do Rioweb Fest, o primeiro festival internacional de webséries do Brasil
9
. 

Imaginário é dirigida pelo carioca Bruno Esposti. Diferente de Caçada nas 

Horas Mortas, a série não possui uma narrativa linear centrada em um personagem 

específico. O fio condutor é o próprio folclore, que nos leva episódio por episódio neste 

percurso contemporâneo pelos mitos brasileiros. Enquanto em Caçadas, cada ação é 

minimamente descrita e reiterada pelo narrador em Off, Imaginário opta por encerrar 

cada história sem um final determinado, deixando para a imaginação do público o 

desenrolar de cada episódio.  

O formato websérie permite estas variações, assim como também os aproxima: 

ambas as produções foram pensadas de acordo com o que sugere Guto Aeraphe: 

episódios de pouco mais de três minutos, condizentes com a dinâmica dos vídeos na web, 

concentrando a ação e chegando rapidamente ao clímax para não dispersar o público 

(2013). Com tanta agilidade, o espaço para descrever o mito é ainda mais condensado. O 

reconhecimento prévio do público acaba servindo especialmente como uma muleta 

narrativa para enxugar boa parte das explicações que teriam sido necessárias para a devida 

contextualização. Vale pontuar ainda que a independência da produção e a relativa 

                                                 
6
 Ver https://www.looke.com.br/filmes/cacada-nas-horas-mortas  

7
 Ver www.youtube.com/imaginarioimg . 

8
 Cálculo feio em 14 de julho de 2017. 

9
 Ver http://www.riowebfest.net/pt-br/index.php/home/riowf16/.  

https://www.looke.com.br/filmes/cacada-nas-horas-mortas
http://www.youtube.com/imaginarioimg
http://www.riowebfest.net/pt-br/index.php/home/riowf16/
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liberdade maior proporcionada pela web permitem que as escolhas de adaptação sejam 

muito mais consistentes entre as equipes criativas. 

As contingências do formato dão vazão a uma série de decisões criativas, muitas 

no âmbito racional, mas também no do a-racional – nos termos de Edgar Morin (2000, 

p. 168). Isto é, daquilo que escapa dos imperativos de um dualismo opositivo entre 

racionalidade e irracionalidade para atingir o universo do sensível, do inefável, do 

invisível e, enfim, do imaginário. Um processo irrefletido, mas que dá a ver pulsões 

ancestrais e arquetípicas. 

Malena Contrera, ao investigar a presença de conteúdos arcaicos no jornalismo, 

compreende os textos culturais como instrumentos comunicativos nos quais o mito 

possui um lugar de destaque, especialmente pelo seu caráter de permanência e 

redundância (2000, p. 41). Se a presença deste elemento arracional e ancestral pode ser 

observado em qualquer obra cultural, visto que o imaginário a tudo perpassa, talvez seja 

justamente em produtos midiáticos que já trazem em seu mote inspirações folclórico-

mitológicas que estas pulsões se tornem ainda mais evidentes.  

Neste trabalho, vamos lançar os olhos sobre a adaptação midiática de um dos 

mitos mais famosos do folclore brasileiro: a mula sem cabeça. Um mito que, em 

qualquer uma de suas versões registradas, simboliza a restrição e culpabilização do 

feminino. Observaremos, portanto, qual foi a interpretação audiovisual escolhida pelos 

criadores de ambas as webséries, como elas dialogam com a tradição popular – colhida 

no registro dos folcloristas, e quais são as imagens que constelam nos episódios 

disponíveis na rede. De início, vamos explorar um pouco o próprio mito para enfim 

chegar às webséries e às conclusões necessárias.  

 

Burrinha do Padre 

Como em todos os relatos da sabedoria do povo, existem várias versões para a 

história da mula sem cabeça. A mais conhecida delas, diz que a Mula é resultado de um 

castigo divino contra a “concubina de um padre” (CASCUDO, 2012, p. 466). Uma 

maldição que incide sobre uma mulher pecaminosa e sedutora, capaz de tentar um 

homem santo e fazê-lo romper seus votos de castidade. É o que vemos, por exemplo, 

neste relato de Manoel Ambrósio. 

 

A moça [Maricota] veio chegando de mansinho, qual felino de estimação, tal 

como convinha aos planos que elaborara, e aos poucos foi se insinuando na vida 
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do jovem sacerdote. Estrategicamente plantada ali na calçada defronte a igreja, 

assim passava as horas sempre de pernas cruzadas, deixando coxas à mostra até 

chegar o padre em seu carrinho. (...) A moça, teimosa, obstinada, mesmo sem 

ser notada nem correspondida, em espírito flertava com o padre, como se 

namorando a si mesma (AMBRÓSIO, 1934, apud PEREIRA, 2005, p. 172). 

 

Interessante notar a caracterização da moça que se tornaria mula no relato de 

Ambrósio. Teimosa, obstinada, estrategista, felina. Faz tudo de caso pensado, flerta em 

pensamento, ainda que o santo homem não se deixe levar pelos seus feitiços. A 

consumação da sedução pecaminosa cobraria seu preço: gemendo e roncando, Maricota 

arranca suas roupas e sofre a terrível transformação da carne. Pés e mãos se tornam 

patas, corpo se torna equino e a cabeça desaparece, dando lugar a um pescoço vazio que 

expele as chamas do inferno.  

Como castigo divino, a mulher amaldiçoada se transforma na mula - ou Burrinha 

do Padre, como dizem no Nordeste. Um ser que, mesmo reconhecido pela ausência da 

cabeça, regurgita pelas ventas o fogo do inferno. Dizem que a criatura não relincha, mas 

geme, como gente. Geme de dor. A mula sem cabeça, afinal, é um mito de restrição do 

feminino. Um ser moldado pela culpa. 

Outras versões da transformação também estão ligadas a um comportamento 

pecaminoso por parte da mulher. Ao invés de padre, a perdição estaria em se deitar com 

um compadre – o padrinho do casamento. Ou mesmo em praticar qualquer tipo de 

relação incestuosa. Os mitos se misturam: mula sem cabeça, cumacanga, cavalacanga, 

fogo do compadre e da comadre (CASCUDO, 2002). Todos mitos ígneos, ligados ao 

ardor das chamas da perdição e trazendo, por vezes, a falta da cabeça como distinção. 

O período em que a maldição se manifesta é impreciso. Dizem que são em todas 

as noites de lua cheia. Outros que ocorre na virada de quinta para sexta-feira. Falam 

ainda que é apenas no período da quaresma. Fato é que a mulher para se tornar mula 

procura sempre uma encruzilhada. Nela, sofre a transformação, e parte em disparada 

para correr por sete cidades e sete cemitérios até cair de exaustão. Seu percurso, entre os 

vários caminhos que a encruzilhada oferecia, sempre a leva para a morte. 

Com seus cascos afiados como navalha, a mula pisoteia pessoas ou animais que 

atravessarem seu caminho. Ou pior: se a mula encontra algum vivente em sua passada, 

chupa-lhe os olhos, os dentes e as unhas. Tanto que os mais sábios recomendam que 

assim que ouvir seu tropel, é preciso se jogar no chão para esconder os pontos fracos da 

criatura. 
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Dulce Helena Briza é quem nos dá as pistas para compreender este fenômeno. 

Os olhos que a mula arranca nos fazem perder o rumo, a consciência, a capacidade de 

nos orientar e de enxergar a realidade. As unhas e os dentes, por outro lado, são nossas 

defesas naturais. “Chupando os dedos e as unhas, ela impede os movimentos mais 

elaborados, paralisa e arranca mecanismos de defesa necessários, deixando os 

indivíduos à mercê de suas forças inconscientes subjetivas, individuais e coletivas”. 

(BRIZA, 2006) 

Outra pergunta que cabe ser feita é: por que uma mula? Por que escolher 

justamente este animal para representar aquela que se relaciona com um 

padre?  Gustavo Barroso, citado por Câmara Cascudo, traz uma suposição. Ele lembra 

que até o século XIX, a mula era o animal preferido escolhido por monges europeus 

devido a sua resistência e capacidade de enfrentar os terrenos mais difíceis. Tanto que a 

expressão “burrinha de corpo” se popularizou para dizer respeito a pessoas muito 

queridas pelos religiosos (2012, 466). 

Os folcloristas não dizem com estas palavras, mas é fácil supor que a relação do 

sacerdote com sua besta de carga era vista com malícia pelo povo. O bestialismo, o sexo 

com animais, é uma constante em relatos de peões e grupos mais ligados a lida com os 

bichos (BANDUCCI JR, 2007). Não seria de se surpreender se esta relação carnal 

realmente tiver alguma correspondência com a realidade. 

Por fim, cabe questionar ainda o elemento mais inquietante da criatura: A mula 

não tem cabeça, mas anda com um freio de ferro, possui olhos injetados, solta fogo 

pelas ventas, morde furiosamente. Como é possível?  

Existem diversas criaturas sem cabeça no folclore universal. Não podemos 

observar todos estes casos através da mesma ótica, como num dicionário de símbolos, 

mas sim pela constelação de imagens que se ligam umas às outras. Em nosso caso, o 

que faltaria a mula não é uma cabeça concreta, mas simbólica. Sua não existência 

carrega a mensagem da renúncia à razão, do enlouquecimento. Sem cabeça, a mulher 

tornada em mula seria puro desejo irrefreável. Escrava das paixões, dos impulsos, do 

domínio do inconsciente. 

Há ainda diversas narrativas de mulheres amaldiçoadas que deixam a cabeça se 

separar do corpo, perambulando pela noite, como investiga a antropóloga Betty 

Mindlin, que propõe: 
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As histórias da cabeça-sem-corpo sobre o masculino/feminino, a voracidade e o 

excesso são iluminações sobre o céu e a terra, as alturas e o mundo em que 

vivemos, a vida e a morte. Em geral, a cabeça decapitada, grudenta, parece ser 

de mulher (...). Eis aí quase que historinhas morais para ditar o comportamento 

esperado ou proibido nas mulheres. Buscar o prazer sexual sem ser com o 

marido; pior que isso, até sem os homens (...) livrando-se das exigências sociais, 

de trabalho e de conduta que a sexualidade e o afeto ditos normais impõem 

(MINDLIN, 1996). 

 

Essas imagens são ressaltadas pela transformação da mulher em animal – ou 

seja, abraçando sua desumanidade. O monstruoso reúne em si a tensão dos opostos: 

homem-besta, natureza-cultura, luz-trevas ou ainda desejo-pecado. Longe de ser uma 

síntese dos dois elementos, o monstro sofre sua maldição por não ter lugar, por viver em 

incerteza. O monstro é o lugar, o espaço, desta agonia entre as forças interiores que se 

opõe. 

 

A Sina 

As visagens de mulas amaldiçoadas são uma constante na América Latina. Na 

Argentina existe uma criatura bastante semelhante, a Mulánima – ou Alma de Mula - 

que em algumas regiões fronteiriças também recebe o nome de Mula sin Cabeza. Dizem 

que ela aparece como uma Mula Preta, de grandes orelhas, que solta fogo pelo nariz e 

relâmpagos pelos olhos. A criatura corre de noite, acompanhando o sopro dos ventos 

mais fortes. Em suas patas, arrasta pesadas correntes que denunciam sua aproximação. 

(COLOMBRES, 2008, p. 178). 

Perla Mollo esclarece que a criatura era uma mulher que, “tendo uma vida 

pecaminosa e amores sacrílegos, perdia a forma feminina para se transformar em mula”. 

(2005, p. 73). Essa transformação ocorre na primeira badalada da meia-noite na igreja 

do povoado. A presença da criatura é indicada pelo barulho das correntes que arrasta e 

por seus relinchos – que as vezes parecem choro de mulher. Ainda segundo Mollo, o 

sofrimento que transmite o relincho é resultado do fogo infernal que consome a alma da 

mulher. Sofrimento que dura até o sino da primeira missa da manhã (2005, p. 73). 

A Mulánima come apenas carne, capturando animais silvestres, domésticos e até 

mesmo pequenas crianças para satisfazer sua fome. Quem a observa enlouquece diante 

de sua agonia. Para retirar a maldição da criatura, é preciso cortar suas orelhas ou tosar-

lhe a crina. Outra opção é abrir um talho em sua pelagem, na forma de uma cruz. 

Diferente da mula brasileira, entretanto, a maldição da Mulánima se dá no post mortem. 
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Não é possível resgatar a pessoa que se torna mula, mas assim ao menos sua alma 

poderá finalmente desencantar (COLOMBRES, 2008, p. 180). 

Interessante pensar na semelhanças entre a sina das duas mulas: amaldiçoada 

pelo sacrilégio de seu comportamento sexual. "No Brasil, a tradição da transformação 

da mulher num animal liga-se a uma ideia de castigo individual por uma conduta 

sacrílega" (CASCUDO, 2002, p. 192). Ao padre, entretanto, nenhum castigo lhe é 

sofrido. Câmara Cascudo pontua que a purificação sobre a figura do sacerdote é tão 

forte que apenas depois de morto algum castigo lhe será imposto – e isso se houver 

qualquer tipo de punição. "Não há, no extenso e variado material folclórico que recolhi, 

exemplo de um padre que se tornasse Lobisomem" (CASCUDO, 2002, p. 192). 

Cascudo levanta ainda algumas formas pelas quais a mulher pode se livrar da 

transformação. Uma delas diz que o padre com o qual ela se relacionou deve maldizê-la 

toda vez que for rezar a santa missa. Mais uma vez, reforça-se a ideia da mulher como 

aquela a ser culpada, quando na melhor das hipóteses ambos seriam igualmente 

responsáveis pela relação.  

A disparidade destes castigos incomodava folcloristas que não se limitavam ao 

resgate das narrativas, mas também de refletir sobre o que elas diziam sobre o tempo em 

que circulavam. Basílio de Magalhães, em O Folclore do Brasil, pontua: “Ao meu 

sentimento de justiça repugna que somente se fira com tão horrível fadário a frágil filha 

de Eva, deixando-se impune o seu tonsurado sedutor” (1939, p. 70). Em verdade, existe 

no trabalho de alguns estudiosos, o relato de um “cavalo sem cabeça”, que seria a 

versão masculina do mito. No entanto, o próprio desconhecimento popular desta versão 

mostra como o imaginário punitivo da mulher é muito mais significativo. 

Assim como no caso da Mulánima argentina, existem algumas formas de libertar 

a mulher de sua sina. Um destes modos é desencantar a criatura arrancando seu sangue 

com um alfinete virgem. O sangue vai operar como elemento redentor, como batismo, 

marca do sofrimento trazido pelo suposto aprendizado que o castigo maldito trouxe.Mas 

existe ainda uma segunda possibilidade, simbolicamente oposta a anterior: retirar da 

mula seu freio de ferro encantado. Os folcloristas insistem que é preciso muita coragem 

para realizar tamanho feito. No entanto, retirar os freios é devolver à mulher sua 

liberdade. É retirar dela a culpa, o peso, a dívida, a responsabilidade de coisas que nós – 

como sociedade – é que colocamos nela, em um longo processo de desumanização. 
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Hoje vivemos num momento em que as próprias mulheres lutam para recusar 

estes freios. Freios que vem da política, da religião, da família, da escola e dos 

relacionamentos. Muitos ainda insistem em colocá-los, querendo fazer valer a moral dos 

tempos antigos. Esquecem eles que a cultura popular é dinâmica. Mutante e mutável, 

caminha com a sociedade. Transforma-se com o povo. Será essa transformação 

acompanhada pela adaptação midiática? 

 

Adaptação 

Iniciaremos a análise de maneira cronológica. Portanto, com a primeira websérie 

a ser publicada: Caçada nas Horas Mortas. A sinopse da série a descreve da seguinte 

maneira: “A saga de um caçador de lendas folclóricas. Trazendo histórias sobre o Saci 

Pererê, na imensidão do Amazonas, Pisadeira, Mula Sem Cabeça, Cabeça Errante, Mãe 

o Ouro, entre outras”.  

Como bem explica Joana Silva, da Universidade Federal do Mato Grosso, "os 

seres fantásticos disciplinam horários, bem como a passagem e a permanência de 

humanos em determinados locais e as categorias espaço-temporais orientam suas ações" 

(2001, p. 409). Nas assim chamadas horas mortas, horários de transição, temos o 

momento onde os encantados andam livres: meio dia, meia noite, seis da manhã, seis da 

tarde. As "horas que temos que respeitar" (2001, p. 417). 

A começar pelo nome, a série demonstra bastante ligação com a tradição mais 

conservadora do folclore brasileiro. Aquilo que deve ser respeitado, louvado, valorado 

ganha logo destaque. É bem verdade que a tradição católica se imiscui com a própria 

tradição folclórica brasileira. Ainda assim, é interessante notar como este elemento é 

abraçado pela série: a grande arma usada pelo personagem de Sander Silva é seu 

rosário. É a ele quem recorre nos momentos de maior inquietação. O ataque mais 

terrível de todas as criaturas é a dúvida: tentando sempre brincar com suas crenças, 

questionar a sua fé. 

Observamos esta relação de maneira inequívoca no episódio que contém a 

história da Mula Sem Cabeça. Logo de início, o caçador é convocado para caçar uma 

“mula sem cabeça. Ou sem nada na cabeça. Uma vadia que não perdoa nem padre” 

(CAÇADA, 2016, 0’50”min). Os questionamentos sobre a restrição do feminino que já 

incomodavam Basílio de Magalhães em 1939 passam batido na série. A mulher, e sua 

suposta perversidade, são representações diabólicas que devem ser enfrentadas. Ao 
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ponto de que a frase de impacto repetida em todos os episódios da série é reiterada tanto 

no começo quanto no final: "O mal existe, caminha entre nós. Estamos em guerra". 

Na trama do episódio, com 9’26” min de duração, o caçador deve ir até a 

Fazenda Zé Grande, no interior de Minas Gerais para caçar a criatura. Logo descobre 

que há algo errado: a mula parece viver na própria fazenda. Ao final, vem a revelação: a 

mula era a filha do dono da propriedade, uma menina de 13 anos de idade, grávida – um 

índice da relação sexual que a amaldiçoou. Não fica claro quem se aproveitou da garota, 

mas seguindo a tradição há duas possibilidades: ou um padre, como nas versões mais 

comuns, ou alguém da própria família. O que é evidenciado é que o próprio pai, 

envergonhado pelo que a filha se tornou, contratou um terceiro para dar cabo da menina 

pois não teve coragem para fazê-lo por conta própria. Sander descreve brevemente a 

criatura. “Nas noites de quinta para sexta-feira, ela sai percorrendo povoados. Se 

encontrar alguém, lhe sugará as unhas. Os dentes, e os olhos” (CAÇADA, 2016, 

03'14"). Denota pesquisa e conhecimento do mito. É discutido também as formas de 

desencantamento da  criatura. Como ele próprio coloca, a munição perfeita é o 

conhecimento (CAÇADA, 2016, 8’10”). Opta então pela técnica de arrancar sangue. 

A possibilidade de tirar o freio da mula é logo descartada pelo caçador. 

Simbolicamente, realmente não é uma opção que faça sentido para ele. Retirar os freios 

da mula é libertá-la das constrições sociais, algo que ele não faz.  Interessante notar 

ainda que a mula, da série, passa os dias presa com correntes no estábulo. É uma 

criatura duplamente reprimida: seus grilhões são tanto físicos quanto imaginários. 

Os rastros da Mula o levam até as proximidades de uma cidade. Lá, encontramos 

pistas de qual realmente é a verdadeira guerra do caçador. “Há uma cidade por perto 

onde já se escutam músicas que incitam promiscuidade e sexo. É nesse lugar que as 

criaturas infernais estão em busca de luxuria” (CAÇADA, 2016, 5’39”). Seria realmente 

da mula que ele estaria falando?  

É então que se dá o primeiro encontro com a criatura: uma criatura bípede, com 

corpo de cavalo, mas ancas avantajadas e seios proeminentes. A mula ronca e se 

chacoalha, como se insinuando. O caçador pontua, enquanto beija seu terço para evitar a 

tentação: “É uma amante do demônio. Ela se acaricia e rebola imitando movimentos de 

cópula. Quer me provocar para então me atacar” (CAÇADA, 2016, 06’26”).  

Com o desfecho da história, com o tiro certeiro do caçador, que faz a criatura 

desabar e retomar ao corpo feminino, chegamos à epítome do julgamento. A menina 
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desencanta, revelando a barriga proeminente. Grávida, aos 13 anos de idade. Por 

qualquer ângulo que se olhe, uma jovem abusada e violada por adultos irresponsáveis. 

Mas não é assim que o roteiro a percebe. Questiona, antes, sobre a própria índole da 

menina. “Sem nada na cabeça. (...) Grávida. Uma criança carregando outra. Que 

chances essa menina tem de ser feliz? Que chances a criança terá de se tornar um adulto 

de bom caráter?” (CAÇADA, 2016, 8’45”). A reflexão final tenta encontrar um 

culpado. Seria o abusador? De maneira alguma. 

 

A quem devemos a culpa? Pais cada vez mais ausentes? Músicas que fazem 

apologia a promiscuidade e ao sexo? Um governo que que fomenta a 

proliferação da ignorância pela facilidade de se obter votos? Na falta da 

estrutura da internet? Ou dos comerciais que invocam os miseráveis a 

ostentarem o que não tem. A lista é longa. Tudo o que eu sei é que o mal existe, 

caminha entre nós e estamos em guerra (CAÇADA, 2016, 9’00”). 

 
Imagem 1 

 

 
Mula sem Cabeça, de Caçada nas Horas Mortas. Direção: Sander Silva 

 

Por sua vez, Equino, o episódio referente à Mula da websérie Imaginário conta 

uma história única em seus breve 3’04” minutos de duração.  A história trata de Júlia, 

uma moça cega que vive em um casarão de fazenda em um tempo indefinido, que é 

frequentemente assombrada por uma mula sem cabeça. O texto na abertura do episódio 

da a entender que a moça fazia acompanhamento psicológico e que era tratada como 

louca: “Era um caso delicado. Ela dizia sobre um cavalo negro que a perseguia. Os 

sinais de delirio e alucinações eram claros" (ESPOSTI, 2016, 0’07”). Em um episódio 
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de sonhos dentro de sonhos, acompanhamos cenas do inconsciente de Júlia. Ela, de 

branco, andando por um campo. Depois, vemos a moça emergindo de dentro da água, 

com os seios expostos por entre a camisa transparente. A porteira se abre, sozinha, livre 

de amarras. O cavalo negro a tudo acompanha, pulando e saltando. Júlia desperta, 

chama pelos pais, mas ninguém a atende. Pela janela do quarto, a Mula sem cabeça 

compartilha com a moça o reflexo na mesma janela. Ela nada vê, mas ouve: escuta 

vozes imperativas que a confundem e a derrubam. Por fim, acordando de mais um 

pesadelo, Júlia vai à janela onde a mula aguarda e, sem enxergar o monstro, a fecha. 

 

Imagem 2 

 
Mula sem Cabeça, de Imaginário. Direção: Bruno Esposti 

 

Além de mais curta, esta história também é muito menos evidente, deixando 

para o público o trabalho de preencher os espaços vazios. Podemos começar a fazer isso 

pelo âmbito do imaginário: a água, como nos lembra Bachelard, está ligada aos 

sentimentos. Às forças humanas “mais escondidas, mais simples, mais significantes” 

(BACHELARD, 2013, p. 6). A água da intimidade, do acolhimento, que traz a vida, 

pode também ser as revoltosas águas que trazem morte e destruição.  

Júlia, em seu sonho, emerge da água, de sua intimidade reveladora. Trás índices 

que valem a pena serem observados: os seios a mostra, o cabelo curto - contrastando 

com o cenário de época. Imagens de liberdade, que certamente não caem bem em uma 

sociedade contemporânea. A única solução para uma mulher livre, portanto, é a 

patologização. Faz sentido, portanto, que a moça seja tratada como uma paciente 
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delirante. O cavalo negro, com que sonha a moça, também é de especial interesse. 

Gilbert Durand que no âmbito do imaginário, o movimento das patas do animal, ritmado 

e impactante, nos lembra da passagem do tempo fugaz, e se liga ao sol negro. As 

imagens de Cavalos, nas narrativas ancestrais, são isomorfas às trevas, à morte e ao 

inferno (2002, p. 73-75). 

A tomada mais interessante é certamente quando Mula sem Cabeça e Júlia 

dividem o mesmo reflexo. A jovem, deficiente visual, não enxerga a presença da 

criatura. Quem enxerga são os outros, são aqueles que a julgam, a prendem, a 

patologizam. O que assusta a é o cavalo de seus sonhos, a consciência do tempo e da 

morte, mas não a própria mula no mundo desperto. Ela teme, se confunde e foge é das 

vozes que sopram em sua cabeça, lhe dizendo sempre o que fazer.  

 

Considerações Finais 

Ainda que a websérie Imaginário tangencie as questões mais características do 

mito da Mula sem Cabeça, omitindo qualquer referência a padre, religião ou alguma 

imagem direta de sedução pecaminosa do feminino, percebemos que o fundo 

compartilhado da cultura popular preenche os espaços. O que resta é o convite ao 

imaginário, onde os elementos de conotação nos permitiram vislumbram imagens que, 

em verdade, dizem muito sobre a mula enquanto mito de restrição do feminino. Júlia e a 

Mula são uma coisa só e o temor que sente é pela morte em vida que a sociedade lhe 

impõe: presa em um quarto enquanto as porteiras pedem para ser abertas. 

Por outro lado, Caçada nas Horas Mortas opta por uma abordagem muito mais 

direta do mito, referenciando diretamente características descritas pelos relato 

folclóricos, sobre as quais o criador acrescentou sua própria visão. Uma crítica fundada 

em preceitos conservadores, que buscam no folclórico o resgate a valores tradicionais, 

esquecendo-se que a cultura popular não é anacrônica, mas fundamentalmente dinâmica 

e em constante evolução. Concluímos, pela observação, que a relação entre o mito e a 

culpabilização do feminino é tão marcada que por vezes serve de eco na adaptação para 

visões de mundo conservadoras e que reiteram sobre a mulher um julgamento que a 

sociedade já faz. Com os avanços da discussão de libertação do feminino, no entanto, 

qual será o lugar da Mula Sem Cabeça no mundo social? Quanto mais vamos demorar 

para mergulhar enfim no pescoço em chamas e de lá retirar o freio que desencantará o 

feminino? 
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Análise 

 

CAÇADA nas horas mortas. Direção: G. Sander S. [S.l.]: Sander Vídeos, 2016 (9 min). 

 

EQUINO. Direção: Bruno Esposti. [S.l]: Imaginário, 2016 (3 min). 
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