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Resumo 
 

A partir das abordagens acerca da cultura de massa de Edgar Morin, o presente trabalho 
pretende entender as influências e transformações dos contos de fada no cinema, através 
da análise comparativa entre o conto infantil A pequena sereia (1834) e o filme de 
horror musical The lure (2015). 
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Introdução 

Através de narrativas orais, contadas ao pé de fogueiras ou em cavernas, o 

homem construiu e transmitiu conhecimento acerca do mundo, das coisas e das 

virtualidades humanas. Essas histórias, muito antes da escrita, reunidas, são conhecidas 

hoje como mitologia. Os mitos traziam consigo narrativas universais que permeiam até 

os dias atuais o imaginário humano. A origem do universo, a criação dos homens, seus 

anseios, a ira da natureza, o medo diante da morte e as mais diferentes lições foram se 

modificando com o passar dos séculos até chegarem ao que hoje conhecemos como 

ficção, arte e entretenimento.  

No ocidente, a Grécia Antiga foi o berço dessa tradição oral de contar histórias. 

Os mitos eram uma forma de conhecimento poética e intimamente ligada à religião da 

época. Mesmo que atualmente não se cultue mais as divindades do Olimpo e tinha, 

aparentemente, distanciado da teologia presente nesses conteúdos, os Deuses e Deusas 

que se reuniam para decidir o futuro dos mortais, os desafios pelos quais passavam os 

heróis, os monstros que assolavam aldeias, continuam muito presentes. Segundo 

Thomas Bulfinch (1999), essas histórias se tornaram de tal modo permanentes no 
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imaginário de todos os povos ocidentais, que podemos ver sua influência nas belas 

artes, na psicologia, na psicanálise e na poesia, carregando com isso parâmetros e 

modelos. 

Na modernidade, o equivalente a essas mitologias são os contos de fadas que 

começaram como parte do folclore de camponeses e acabaram se tornando 

mundialmente conhecidos através de folcloristas e literatos. Essas histórias fantásticas 

são frequentemente retomadas na cultura contemporânea. 

Edgar Morin lembra que a cultura é formada por um complexo de normas, 

símbolos, mitos e imagens que influenciam o indivíduo, adentrando em seu íntimo e 

norteando instintos e emoções. "Esta penetração se efetua segundo trocas mentais de 

projeção e de identificação polarizadas nos símbolos, mitos e imagens da cultura como 

nas personalidades míticas ou reais que encarnam os valores (os ancestrais, os heróis, os 

deuses)" (MORIN, 1977, p. 15). 

Com a Cultura de Massa no século XX, os contos de fada retornam, na maioria 

das vezes, com sua formas radicalmente alteradas, mas não sua essência. Sobretudo com 

o advento do cinema que, apesar de ser uma poderosa ferramenta de criação e inovação 

de narrativas, vale-se de seus inúmeros recursos para reaproveitar ideias e dar novas 

roupagens a antigos mitos, para assim criar novos. Para Morin, com a cultura de massa, 

não só os meios exteriores sofrem mudanças, mas muda também a forma interior de 

lidarmos com o mundo e seus produtos:  

A cultura de massa se torna o grande fornecedor dos mitos condutores do 
lazer, da felicidade, do amor, que nós podemos compreender o movimento 
que a impulsiona, não só do real para o imaginário, mas também do 
imaginário para o real” (MORIN, 1977, p. 90). 
 

A proposta deste estudo é, primeiramente, contextualizar os contos de fadas 

como um elemento do imaginário, através das obras de Robert Darnton (2014) e Edgar 

Morin (1977), abordando o conto A pequena sereia, de Andersen (1994). Num segundo 

momento, pretende-se traçar um panorama baseado em noções de Morin sobre a cultura 

de massa no século XX, sobretudo acerca do cinema e suas características. Já em sua 

terceira parte, será feita uma análise de conteúdo, baseada na metodologia de Laurence 

Bardin (2009), acerca do longa-metragem musical de horror The lure (2015) e suas 

semelhanças com a história original de Andersen. 
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Banhando-se nas águas do imaginário 

Segundo Robert Darnton (2015), os contos de fadas eram originalmente parte do 

folclore de camponeses europeus do século XV ao XVIII que não foram “iluminados” 

pelo Iluminismo. O conteúdo de suas narrativas era uma representação do contexto em 

que viviam, seus sonhos, anseios e desejos. Originalmente, não pretendiam ser 

atemporais, mas servem até a atualidade como meios para entendermos a história dos 

povos que os narravam. Essas histórias fazem parte de uma tradição anterior à 

alfabetização e “à contaminação pela cultura impressa”, até o final do século XIX.  

A cada transmissão oral, os contos eram submetidos à adaptações necessárias, 

ganhando novas nuances, alterando-se em cada cidade ou país, em decorrência de 

diversos fatores como os valores da sociedade em que eram narrados ou mesmo 

relacionados ao poder de contar histórias do próprio orador. Darnton ainda afirma que 

“os narradores camponeses adaptavam o cenário de seus relatos ao seu próprio meio; 

mas mantinham intactos os principais elementos, usando repetições, rimas e outros 

dispositivos mnemônicos” (DARNTON, 2015, p. 30).  

O autor esclarece que o maior obstáculo para qualquer historiador e folclorista, 

nos dias atuais, é compreender a importância e plenitude dessas histórias, pois as 

narrativas orais continham efeitos que a tradição escrita de contos de fadas não 

conseguem transmitir. Pausas dramáticas, gestos para criar cenas, olhadas maliciosas, 

uma batida na porta ou até mesmo um peido eram dispositivos utilizados pelos 

narradores, que escapam hoje aos nossos sentidos (DARNTON, 2015, p. 32). 

Na França do século XVII, Charles Perrault, com base nas histórias para dormir, 

advindas da tradição folclórica francesa que a babá de seu filho contava, criou a obra 

Contos da Mamãe Gansa. Esta coletânea reúne contos de fadas que se tornaram 

conhecidos em todo o Ocidente, como O Chapeuzinho Vermelho, A bela adormecida, O 

Barba Azul,O gato de botas e A gata borralheira. Com o sucesso da publicação, muitos 

outros contistas começaram a reunir e produzir suas versões de contos folclóricos. Os 

contos passaram, então, a ser transmitidos no meio urbano e a reforçar sua presença no 

imaginário popular: 

O imaginário popular – o dos contos de serão, narrações de saltimbancos, da 
tradição oral – se fixa na tipografia a partir do século XVIII. São os romances 
de venda ambulante, levados de casa em casa pelos mercadores errantes,  nos 
quais se encontram contos de fadas, lendas, narrações maravilhosas do 
folclore e nos quais se introduzem os temas beirando o fantástico, do 
romance negro inglês. Nesse imaginário popular, o extraordinário é mais 
alimentado que o ordinário, isto é, as correntes de projeção dominam as 
correntes de identificação (MORIN, 1977, p. 59). 
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 No entanto, por mais fantasiosos que pareçam à primeira vista, os contos de 

fadas possuem narrativas cujos conteúdos estão enraizados no mundo real, análogos 

historicamente ao cotidiano camponês, suas vivências e desejos, pois, com frequência, 

retratam a casa, a aldeia e a estrada. Além disso, as conquistas do herói e da heroína, 

além da ideia de final feliz expressa, são constantemente ligados aos sonhos do 

campesinato pobre da época: o conforto (cama macia, casa quentinha) e a fartura de 

comida (mesas com grandes refeições, nunca mais passar fome), por exemplo. 

Mais tarde, na Alemanha do século XIX, os irmãos Jacob e Wilhelm 

Grimmtiveram contato com uma vizinha descendente de franceses que trouxe até eles 

muitas referências da tradição destes contos de fadas franceses, provavelmente, já 

influenciada por Charles Perrault e outros contistas. Os dois irmãos, como verdadeiros 

folcloristas, viajaram pela Alemanha com o intuito de coletar os contos folclóricos do 

seu país, encontrando, porventura, denominadores comuns entre as histórias francesas e 

os contos germânicos. Por essa razão, é possível encontrar alguns dos contos que podem 

ser lidos em Perrault, porém, com alterações no teor do conto ou em seus finais pois, 

apesar das semelhanças, as abordagens nas obras literárias dos Grimm eram carregadas 

com tons de terror e fantasia, ao passo que os de Perrault enfatizavam o humor e o 

cotidiano (DARNTON, 2015).Os Irmãos Grimm são responsáveis por trazerem à 

literatura, originalmente, Branca de Neve e os sete anões, João e Maria, O rei sapo, 

Pele de asno, entre outros. 

Nó século XIX, o dinamarquês Hans Christian Andersen, encantado por 

literatura e pelos contos maravilhosos escritos pelos Grimm, começou a criar histórias 

baseados nesse estilo literário. Andersen, apesar de trazer alguns contos originários do 

folclore europeu, diferente de seus antecessores, criou a maioria de suas histórias, 

inaugurando um modelo autoral de contos de fadas.  Suas histórias possuem um forte 

apelo autobiográfico, segundo estudiosos do campo de contos de fada3  e do 

documentário que acompanha os extras da edição comemorativa em blu-ray da 

animação A pequena sereia (1989). Sua vida foi muito triste e repleta de percalços, o 

que fez com que o autor realmente nunca vivesse realmente uma história de amor, além 

de se sentir deslocado quanto ao seu papel na sociedade, por sua origem humilde e a 
                                                 
3 Segundo Kátia Coton, jornalista entrevistada pela Carta Capital, a mãe de Andersen era alcóolatra, seu 
pai morre cedo e ele nunca viveu um relacionamento amoroso de verdade. Disponível em: < 
https://goo.gl/3wPkKG> 
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convivência em um meio literário burguês. Essa trajetória e estado de espírito estão 

presentes na representação de seus personagens e nos finais, muitas vezes trágicos, dos 

mesmos, em seus contos. É possível conferir essa sensação de “deslocamento” do autor 

em algumas de suas mais famosas obras, como O patinho feio, O soldadinho de chumbo 

e A pequena sereia. 

Mas o que faz com que essas lendas, mitos e contos de fadas façam parte do 

imaginário humano? Para Edgar Morin, o imaginário é  

o além multiforme e multidimensional de nossas vidas, no qual se banham 
igualmente nossas vidas. É o infinito jorro virtual que acompanha o que é 
atual, isto é, singular, limitado e finito no tempo e no espaço. É a estrutura 
antagonista e complementar daquilo que chamamos real, e sem a qual, sem 
dúvida, não haveria o real para o homem, ou antes, não haveria realidade 
humana" (MORIN, 1977, p. 80). 
 

Morin explica que as grandes mitologias contém, misturadas, diferentes virtudes 

e níveis do imaginário, mas cada uma possui sua estrutura própria e cada cultura orienta 

as relações entre homens e imaginário, assim como o imaginário e a vida real. No 

imaginário, habita o duplo, a imagem-reflexo, que dá forma e fisionomia aos nossos 

sonhos, desejos, aspirações, necessidades, angústias e temores. Quando essas 

características estão presentes num personagem de uma história, os mesmos ganham 

vida para os homens através da verossimilhança. Isso provoca, no leitor, ou, no cinema, 

no espectador, um sentimento de projeção-identificação. Esse dispositivo do imaginário 

é fundamental, pois, a partir dele, o leitor/espectador acaba tendo com o personagem 

transferências múltiplas por interiorizar parte de sua essência: 

A morte trágica de um herói integra na relação estética, e de maneira 
evidentemente atenuada, as virtudes de um dos mais arcaicos e universais 
ritos mágicos: o sacrifício. O sacrifício não é apenas uma oferenda agradável 
aos espíritos e aos deuses; é também um apelo às próprias fontes da vida, 
segundo a magia de morte-renascimento; é enfim, dentro de certas condições 
a transferência psíquica das forças de mal, de infelicidade e de morte, para 
uma vítima expiatória [...] que exorciza o rito operatório da morte (MORIN, 
1977, p. 82). 
 

Segundo ainda o autor, o sacrifício de um ser inocente e puro, como o cordeiro 

místico do cristianismo ou a jovem virgem da tragédia grega, possui virtudes 

purificadoras. Esse "mecanismo purificador" habita o coração da tragédia aristotélica. 

Os heróis clássicos, como Édipo Rei, trazem para si uma carga negativa (como o 

incesto, por exemplo), que está difundida na atmosfera coletiva, mas guardada no 

interior de cada um. Quando o herói é castigado, há um apaziguamento quanto à cólera 

dos deuses, ou seja, a angústia dos seres humanos. As verdades presentes no subtexto 

falam diretamente com as questões existenciais que permeiam a existência humana, 
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mesmo quando recalcadas, causando uma empatia pelo personagem e história da qual 

ele faz parte. Para que haja essa identificação e a plena funcionalidade dos mecanismos, 

faz-se necessário um equilíbrio entre idealização e realismo, ou seja, condições de 

verossimilhança e veridicidade que assegurem a comunicação entre a realidade vivida 

pelos personagens e a humanidade cotidiana, pois as “potências de projeção – isto é, 

também as de divertimento, de evasão, de compensação, de expulsão, até mesmo de 

transferência quase sacrificial – se propagam por todos os horizontes do imaginário." 

(MORIN, 1977, p. 82). 

Os heróis precisam ser dotados de certa simpatia, tanto na literatura quanto no 

cinema. O autor nos lembra da obra literária Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 

que a protagonista Emma se alimenta de literatura romanesca com certo ar de 

superioridade burguesa e acaba por encontrar-se imersa em uma história semelhante à 

que encontrava nos livros. A leitora de Madame Bovary, no século XIX, provavelmente 

também fazia parte da burguesia, ou seja, era impactada por esse mecanismo de 

projeção-identificação com a obra.  

 

Cultura de massa e cinema: transformações pelas águas da cultura 

Em sua A cultura de massas no século XX (1977), Edgar Morin reconhece o 

início da cultura de massa após o poder industrial ter se instalado no globo terrestre, 

com a colonização efetiva da África e a dominação da Ásia pelo Ocidente. Nesse 

contexto, a industrialização passa para um segundo nível: para uma colonização 

vertical, onde penetra na alma humana, uma industrialização que se processa "nas 

imagens e nos sonhos". Um novo sistema nervoso é constituído através da técnica: 

cinema, filmes, televisão, jornais, revistas, as palavras e as imagens ganham novos 

significados. Com essa asserção, Morin determina o tom do livro: não está tão 

interessado na construção da cultura de massas no que tange a sua tecnologia, seus 

aparelhos e formas, mas sim, no quanto esse novo modelo de cultura alimenta-se do 

imaginário, alimentando-o em retorno e, a partir de diferentes mecanismos, operando 

sobre as massas, transformando os produtos culturais. O autor considera que essa 

industrialização, instituída no século XX, passa a dizer respeito ao espírito, à 

organização interior, criando mercadorias culturais que preenchem o homem, muito 

mais no âmbito psíquico do que físico. Dá-se a definição de cultura de massa a essa 

nova forma de cultura, porque é 
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produzida segundo as normas maçicas de fabricação industrial; propagada 
pelas técnicas de difusão maçiça [...]; destinando-se a uma massa social, isto 
é, um aglomerado gigantesco de indivíduos compreendidos aquém e além das 
estruturas internas da sociedade (classes, família, etc.)"(MORIN, 1977, p. 
14). 
 

O autor objetiva tensionar algumas noções de cultura, pois sua proposta é a não 

distinção de valor entre os produtos culturais, como fazem alguns acadêmicos, 

separando-os nas polaridades alta e baixa cultura. Ele propõe uma abertura do 

pesquisador ao estudar os fenômenos culturais, livre de pré-julgamentos, afastando-se 

das predefinições de que a cultura de massa serviria como “barbitúrico social” ou 

ferramenta do sistema para afastar as pessoas dos verdadeiros problemas sociais. 

Morin (1977) ainda chama a atenção para o fato de que a cultura de massa é um 

fenômeno que ocorre tanto no sistema socialista quanto capitalista, característico do 

ocidente, sendo, no primeiro, voltada para a transmissão ou reforço de ideologias, 

censura e educação; enquanto no segundo, se volta para agradar o consumidor, tendo 

como cerne o divertimento e a recreação.  

O intuito deste artigo, entretanto, é estudar os produtos advindos do segundo 

sistema.  

Na lógica da cultura de massa capitalista, o esforço na produção de qualquer 

produto cultural prevê a máxima abrangência de audiência, alta performance e o melhor 

retorno possível com a mínima perda de investimento.  Para isso, a cultura de massa 

opera através de uma tecno-burocracia criada para gerar seus produtos e submeter o 

sistema, visando à padronização dos processos técnicos, comerciais e políticos. 

Contudo, o consumo cultural sempre demanda um produto novo dentro desse sistema 

com certa unicidade, personalidade e originalidade. Ou seja, por mais que haja fórmulas 

pré-estabelecidas para o "fazer" de um produto cultural, a indústria cultural funciona 

com base em valores antitéticos: burocracia-invenção, padrão-individualidade (MORIN, 

1977, p. 25-26). Essa organização burocrático-industrial da cultura só é possível através 

da própria estrutura do imaginário, segundo o autor:  

O imaginário se estrutura segundo arquétipos: existem figurinos-modelo do 
espírito humano que ordenam os sonhos e, particularmente, os sonhos 
racionalizados que são temas míticos ou romanescos. Regras, convenções, 
gêneros artísticos impõem estruturas exteriores às obras, enquanto situações-
tipo e personagens-tipo lhes fornecem as estruturas internas (MORIN, 1977, 
p. 26). 
 

Em seus temas romanescos, a indústria cultural transforma arquétipos em 

estereótipos e utiliza o clichê como forma de atingir as massas. Essa massa espectadora, 
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também chamada de grande público, pode ser tratada como um todo ou separada 

conforme as intencionalidades da obra criada para atendê-la. Buscar um público variado 

sempre implica em uma busca por uma diversidade na informação ou um 

aprofundamento no imaginário.Logo “a procura de um grande público implica na 

procura de um denominador comum". Como estratégia para atingir a esse denominador 

comum e garantir a assimilação de um público médio ideal, a cultura de massa tende ao 

sincretismo de gêneros. É comum perceber esse fenômeno no cinema, meio que visa à 

homogeneização de estilos presentes em seu catálogo através da criação de filmes-

padrão, que acabam por misturar doses variadas de amor, ação, humor e erotismo, além 

de conteúdos ditos viris (agressivos) com femininos (sentimentais), bem como temas 

juvenis com temas adultos, entre outros, com o intuito de agradar aos mais variados 

gostos e garantir o máximo de consumo (MORIN, 1977, p. 35). 

Em decorrência desse movimento de agradar à maioria, o autor alerta para a 

quebra gradativa das especificações de público, pois, em última instância, a mesma 

imprensa responsável pelo setor infantil de massa, também responde pela imprensa do 

mundo adulto. Isso faz com que a grande imprensa dos adultos esteja impregnada de 

conteúdos infantis, com suas imagens e desenhos de fácil apropriação e a imprensa 

infantil se mostre como instrumento de aprendizagem, em muitos casos.  Isso, faz ainda 

da cultura de massa, uma cultura juvenil por essência. Esses movimentos lúdicos da 

cultura de massa implicam diretamente nas relações com o imaginário, pois em uma 

constante troca dinâmica, o realismo acaba adentrando nas águas do imaginário, 

enquanto o real bebe da fonte do segundo. Um conto de fadas como A gata borralheira 

pode inspirar produções cinematográficas como o musical My fair lady (1964), por 

exemplo, ao mesmo tempo em que parece se relacionar diretamente com a história real 

do Príncipe Harry e a plebéia Kate Middleton. 

 Além do sincretismo de gêneros (cujo intuito é a simplificação para os públicos) 

e o já citado mecanismo de projeção-identificação (pelo qual a obra consegue 

assegurar, com maior assertividade, a simpatia do espectador pelos personagens), a 

cultura de massa vale-se de outros elementos recorrentes para atingir seu sucesso no 

cinema. Torna-se de grande valia elencar alguns deles e conceituá-los, brevemente, a 

partir de então: a democratização da cultura cultivada, o happy end e o a girl and a 

gun. 

A democratização da cultura cultivada (erudita) refere-se à maneira com que a 

cultura de massa recorre a obras clássicas provenientes de uma cultura considerada 
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erudita, para adaptá-las aos seus moldes. Esse movimento traria consigo uma série de 

possíveis interpretações críticas: "simplificação, modernização, maniqueização, 

atualização". O autor relembra que, em adaptações cinematográficas de romances 

literários, é comum presenciar-se a"esquematização da intriga, redução do número de 

personagens, redução dos caracteres a uma psicologia clara, eliminação do que poderia 

ser dificilmente inteligível para a massa dos espectadores", tudo isso a fim de atender às 

limitações ou condições do espectador médio (MORIN, 1977, p. 54). 

O happy end ou final feliz, por sua vez, é um mecanismo conciliador utilizado 

pelo cinema que, muitas vezes, esforça-se para expulsar a tragédia e também o 

sentimento de absurdo ou loucura da obra. Ele surgiu no romance popular moderno 

(policial, de aventura) e na imprensa amorosa (novelas de folhetim), ganhando força no 

cinema. Enquanto, na tragédia clássica, tudo culminava em uma grande provação para o 

herói ou um final trágico, o happy end se caracteriza, não só pelo otimismo, mas pela 

rentabilidade do esforço. Essa estratégia rompeu uma tradição milenar, não só ocidental, 

mas universal de narrativas, que ainda se mantém em filmes latino-americanos, indianos 

e egípcios, apesar de imperar nas obras da cultura massificada. Segundo Morin (1977), 

esse recurso narrativo do cinema se elaciona diretamente com o dispositivo de projeção-

identificação: devido ao grande grau de identificação que se estabelece entre o herói da 

cultura de massa e o espectador, o segundo não permite mais que seu alter ego sofra 

imolações e espera o êxito do herói – “a prova de que a felicidade é possível”– ainda 

que, no mundo real, os mesmos desafios apresentados na história o levassem, 

provavelmente, à morte ou ao desespero. 

Por fim, derivada do sincretismo de gêneros com tons de identificação-projeção, 

a girl and a gun (ou "uma moça e um revólver") é um clichê que diz respeito ao modo 

como o cinema cria representações que englobam duas polaridades de valores distintos: 

o masculino (agressão, o homicídio, a aventura) e o feminino (o erotismo, o amor e a 

felicidade), a fim de explorar, em seus enredos, uma violência que é, ao mesmo tempo, 

atraente e eufemizada, ainda que brutal. 

 

Comparações: o conto A pequena sereia e o filme The lure 

As sereias fazem parte do imaginário de vários povos, servindo de metáfora para 

os perigos do mar e do desconhecido. Há muitas versões dessa figura fantástica nos 

diversos mitos, mas predominantemente são  representadas com uma parte feminina 
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atraente mesclada com outro animal, normalmente águias ou peixes. Na mitologia 

grega, 

as sereias eram ninfas marinhas que tinham o poder de enfeitiçar com o seu 
canto todos quantos as ouvissem, de modo que os infortunados marinheiros 
sentiam-se irresistivelmente impelidos a se atirar ao mar onde encontravam a 
morte (BULFINCH, 1999, p. 289). 
 

 Como visto acima, as sereias da mitologia grega eram seres fatais que impeliam 

a morte de tripulações. Hans Christian Andersen, para criar A pequena sereia, teve 

como base possivelmente versões mais modernas das sereias, provenientes do folclore 

celta, como a Melusina – mulher metade peixe, que se apaixona por mortais  

 Com o advento da cultura de massa, é possível conferir inúmeras adaptações e 

versões dessa história do mito da sereia, com nuances de Andersen, nos mais diversos 

meios. No cinema4, há incontáveis representantes que abordam a temática, mas, para 

este artigo, foi selecionado o longa-metragem polonês The lure (2015), da diretora 

Agnieszka Smoczyńska. A escolha do filme reside em três fatores: as referências claras 

à obra de Andersen, algumas abordagens diferentes dos elementos da história a partir 

das noções de mecanismos da cultura de massa, explanados por Morin, e a mescla de 

gêneros na produção – um misto de horror, musical, comédia e fantasia. Tem-se, a 

seguir, um resumo feito a partir de momentos importantes do filme, bem como do conto 

A pequena sereia, realizado através do livro Fairy tales (1994) de Andersen. Os 

resumos foram reunidos e esquematizados em uma tabela, inspirada na metodologia 

análise de conteúdo, baseada em Laurence Bardin, que a define como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2009, p. 44). 
 

A seguir, o quadro que visa a exposição dos conteúdos do conto e do filme, 

mediados por alguns mecanismos transformadores da cultura de massa – conceitos 

resgatados da obra de Edgar Morin – que foram elencados com o intuito de demonstrar 

como o filme ressignifica elementos da história original. 

  

                                                 
4 Lista do IMDB com filmes sobre sereias: <http://www.imdb.com/list/ls052475562/> 
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Tabela 1 
Comparações entre A pequena sereia e The lure. 

Situações do conto 
A pequena sereia 

Mecanismo "transformador" 
da cultura de massa ----> 

Situações em 
The lure 

A história narra a aventura de uma 
jovem e sonhadora sereia, a filha 
caçula do rei dos mares, que desejava 
viver no mundo dos humanos. Após 
resgatar um belo príncipe de um 
afogamento, ela se apaixona. 

projeção-identificação 
e 

sincretismo de gêneros 

A trama de The lure acompanha as jovens 
irmãs sereias Dourada e Prateada, que 
deixam o mar para se tornarem as principais 
cantoras de uma banda que toca em um clube 
noturno. 

exploração de a girl and a gun. Dourada vê, na oportunidade de estar entre 
humanos, uma forma de conseguir alimento 
facilmente, pois as sereias se alimentam de 
carne humana, começando assim, 
assassinatos em série. 

Sua avó, porém, a adverte que um 
humano jamais poderia amar uma 
sereia, pois sua cauda parece muito 
estranha aos olhos mortais.  

democratizacão da cultura 
cultivada 

e  
sincretismo de gêneros 

Prateada, por sua vez, se apaixona por um 
dos músicos da banda, que reluta em fazer 
amor com ela e, consequentemente, ter um 
relacionamento, por vê-la como um animal.  

Contrariando os conselhos de sua avó e 
irmãs, ela procura a bruxa do mar que 
transforma sua cauda de peixe em 
pernas humanas, ganhando em troca 
sua bela voz de sereia. 

Ela passa por uma cirurgia que troca metade 
do seu corpo, para tornar-se uma mulher 
humana em definitivo e conseguir, assim, 
ganhar o coração do seu amado.  

Apesar de abandonar seus entes 
queridos, perder a voz e sentir uma dor 
lancinante ao caminhar, ela insiste na 
ideia de permanecer na forma humana.  

A ausência da cauda de sereia resulta em dor 
e na perda da sua habilidade de cantar. 

Para que isso ocorra, de fato, necessita 
que o príncipe por quem é apaixonada 
corresponda ao seu amor e case-se com 
ela. Do contrário, ela se transformará 
em espuma do mar ao raiar do dia, 
após o casamento do amado com uma 
outra. 

projeção-identificação 
e  

democratização da cultura 
cultivada 

Ela recebe uma advertência de sua irmã: se o 
humano por quem é apaixonada, não 
corresponder a seu sentimento, ela morrerá, 
transformando-se em espuma do mar, a 
menos que o mate antes, comendo seu 
coração.  

A única forma de contornar o triste fim 
seria matar o príncipe com uma adaga. 

Ao término do conto, o príncipe se 
casa com outra mulher e a sereia aceita 
seu fim na morte, transformando-se em 
espuma do mar. 

projeção-identificação 
e 

happy end 

No fim da história, Prateada acaba vendo o 
músico casar-se com outra e termina 
morrendo, transformando-se em espuma do 
mar. 

Ela, então, acaba sendo conduzida 
pelas crianças do ar, elementais que 
espalham alegria no mundo. 

Dourada, inconsolada com a morte da irmã, 
mata o homem e foge para as profundezas do 
oceano. 

Nota: Produção do autor. 
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Mantendo as devidas proporções de comparação, logicamente, os momentos 

como maior grau de relação correspondente entre as duas obras foram ressaltados, 

preferindo deixar de lado pontos destoantes da trama: um deles que diz respeito aos 

segmentos de Dourada, que segue uma trilha de assassinatos e casos sexuais; e o fato, 

por exemplo, de que, quando secas fora da água, as duas irmãs sereias possuem 

aparência de mulheres, aparentemente normais, com pernas presentes, porém, sem 

órgãos sexuais – os que não as faz mulheres de verdade. Não foram ressaltados, 

também, algumas pequenas outras características da produção filmíca semelhantes ao 

conto, como o fato de que, nas duas histórias, as sereias não podem chorar – só 

conseguem quando transformadas em humanas. Surpreendemente, a história de The lure 

se assemelha mais à obra A pequena sereia de Andersen, em boa parte dos aspectos, do 

que a animação de longa-metragem homônima dos estúdios Disney. 

Conforme a perspectiva de Morin, as obras-primas carregam consigo certa 

universalidade, possibilidades infindas de projeção-identificação. Esse seria o motivo 

pelo qual a Ilíada, de Homero, conseguiria sair da sua sociologia, na Grécia arcaica, 

para reencarnar, transformando-se através dos tempos para se inscrever nos campos do 

imaginário. O “campo comum imaginário permite conceber que uma obra procedente 

de condições psicológicas, sociológicas e históricas determinadas possa ter uma 

irradiação fora de seu meio e de sua época" (MORIN, 1977, p. 85). Estes fatos explicam 

porque um conto de fadas, como A pequena sereia, que apresenta ao seu leitor um final 

um tanto triste e fantasioso, quando lido na versão original, fez sucesso a ponto de 

perpassar e inspirar produtos aparentemente diferentes, como The lure, até os dias 

atuais: ele trata de temores e anseios humanos comuns, fazendo-os ser de fácil 

identificação e apropriação. Sua temática gira em torno do amor não correspondido, a 

sensação de não pertencer a um contexto, a transformação da menina em mulher, os 

desafios que acompanham as mudanças e o sacrifício de um inocente. Além disso, o 

conto de Andersen (1994) possui a imprecisão de tempo e espaço, com personagens 

replicáveis em qualquer contexto ou época. A trama das duas jovens irmãs que vão à 

superfície para viver uma vida diferente da que tinham e, assim, descobrem os prazeres 

e desprazeres da vida humana, comunica-se com a pequena sereia do conto e com todos 

nós. 

É através do sincretismo de gêneros que a história de The lure se desenvolve, ao 

equilibrar, a todo momento, números musicais e situações cômicas com assassinatos 
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brutais e forte apelo erótico, tendo como figuras centrais criaturas fantásticas de um 

imaginário, até certo ponto, infantil. Essas características marcam a homogeneização do 

conteúdo para atingir o máximo de público que acarreta, como citou Morin, uma troca 

constante de elementos infantis, na imprensa adulta e da adultização da imprensa 

infantil, o que caracteriza a cultura de massa como uma cultura da jovialidade. Até 

mesmo a representação da cirurgia que transforma a sereia em mulher, no filme The 

lure, possui um certo ludismo, uma inocência quase tão mágica quanto a metamorfose 

da sereia do conto.  

Essas adaptações necessárias para que a história se encaixe possuem relação 

com o mecanismo de democratização da cultura cultivada, no qual se toma como 

inspiração uma obra erudita e/ou conhecida que, através da simplificação e alterações 

em esquemas narrativos, torna-se mais crível e simples de ser assimilada. Na cultura de 

massa, faz-se necessário  encontrar o denominador-comum do público: 

O filme deve, cada vez, encontrar o seu público, e, acima de tudo, deve 
tentar, cada vez, uma síntese difícil do padrão e do original: o padrão se 
beneficia do sucesso passado e o original é a garantia do novo sucesso, mas o 
já conhecido corre o risco de fatigar enquanto o novo corre o risco de 
desagradar. É por isso que o cinema procura a vedete que une o arquétipo ao 
individual: a partir daí, compreende-se que a vedete seja o melhor anti-risco 
da cultura de massa, e principalmente, do cinema (MORIN, 1977, p. 28). 
 

No que tange às personagens e seus destinos, é perceptível o uso da projeção-

identificação e do elemento agirl and a gun. Prateada incorpora o herói que passa pela 

paixão e o ritual sacrificial, gerando empatia positiva com o espectador, enquanto 

Dourada representa a femme fatale, imbuída de desejos eróticos e violência, servindo 

como a pulsão de projeção e equilíbrio necessário à cultura de massa. Afinal, é nelas 

que "o espectador, ao mesmo tempo em que liberta fora dele virtualidades psíquicas, 

fixando-as sobre os heróis em questão, identifica-se com personagens que, no entanto, 

lhe são estranhas, e se sente vivendo experiências que contudo não pratica” (MORIN, 

1977, p. 82). 

A parte final do filme, possui um caráter de happy end, não necessariamente no 

que se relaciona à felicidade plena dos personagens, mas sim, ao leve apaziguamento e 

justiça feita contra o homem que deixou a irmã de Dourada morrer. Prateada, ao morder 

a jugular do amado de sua irmã, representa o último suspiro do "apego intensificado de 

identificação com o herói” (MORIN, 1977, p. 93). Mas, claro, por seguir a tradição de 

um cinema com caráter mais independente, de certa maneira, fora do grande circuito, o 
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filme se permite ao luxo de um final menos feliz do que a já citada versão disneyaniana 

de A pequena sereia5, por exemplo. 

 

Conclusões 

Torna-se cada vez mais importante o reconhecimento do imaginário como essa 

atmosfera que permeia a existência humana e nela opera sua influência, na mesma 

medida em que dela se alimenta. Esse rio invisível, cuja água deixa pista, pequenas 

erosões, em inúmeros conteúdos através dos tempos. Suas águas penetram e se 

transformam em diversos meios de comunicação, reconhecidos como tal, ou que ainda 

não foram vistos dessa forma. Basta o pesquisador se despir de todos os pré-

julgamentos acerca dos produtos culturais, permitindo-se mergulhar e surpreender-se 

nas maravilhas que existem nas profundezas do imaginário, esteja ele incorporado 

secretamente a um poema de Homero, entre as pinceladas de um quadro de Da Vinci, 

em uma história contada por bisavós, nos personagens de um conto de fadas escrito por 

um dinamarquês ou em um, aparentemente, despretensioso filme de fantasia e horror, 

assistido em um festival de cinema alternativo, há quilômetros de distância do seu país 

de origem. 
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