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1 INTRODUÇÃO 
 
Das Mädchen ohne Hände é um dos diversos contos oriundos da tradição oral 

germânica, compilados pelos Irmãos Grimm e publicados entre 1812 e 1815. Muitos 
destes contos possuem origem medieval. Sabe-se que a religiosidade tinha muita 
importância nesse período, no qual a Igreja Católica tinha grande poder social e 
político, escolhendo imperadores e ditando regras sociais e morais, como as do 
matrimônio. Assim, muitas das narrativas dos românticos germânicos releem esta 
época e dialogam com a religiosidade, trazendo à luz temáticas como o incesto e 
personagens que representam as figuras de Deus e do Diabo. O objetivo do trabalho 
é buscar essas representações e analisar de que forma elas se dão no texto-alvo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Como apontado por Fulbrook (2012), a Idade Média foi tida como inspiração 
pelos nacionalistas do século XIX (dentre eles, os Irmãos Grimm) porque passa a 
ideia de “uma era de ouro de grandeza imperial, o ápice da civilização alemã” (p. 
37). Assim sendo, lendas, mitos e narrativas orais foram retomados para fomentar 
um sentimento de nacionalidade nos germânicos ainda sem Estado.  

A instituição de maior poder na Idade Média foi a Igreja Católica, que 
elaborava regras sociais e morais relativas ao casamento (Archibald 1989), que 
surge enquanto sacramento como tentativa de controlar a nobreza e, também, de 
canalizar grande parte das riquezas para seus cofres (p. 7). Com estes objetivos, 
criaram-se regras que proibiam casamento em sete graus de parentesco, sangue ou 
casamento, tornando o incesto condenável em todas as instâncias. Entretanto, a 
proibição tornou o tema um topos recorrente da literatura, principalmente, entre os 
séculos XI e XIII. Uma das formas de abordagem era “o incesto como catalisador da 
fuga da heroína do Pai Incestuoso” (op. cit., p. 9), vista em La Manekine e La Belle 
Hélène de Constantinople, textos que os próprios Grimm (2010) declararam 
influenciar Das Mädchen ohne Hände. Sendo assim, nosso arcabouço teórico lida 
com questões da recepção/releitura do medievo pelo período romântico e as 
acepções acerca da temática da representação do incesto na literatura. 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO) 
 

A pesquisa tem como base a leitura do conto Das Mädchen ohne Hände, dos 
Irmãos Grimm. Para comparação, foram utilizados outros textos literários com 
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provável intertextualidade e influência, tais como Mai und Beaflor e La Manekine. 
Textos teóricos e análises das obras supracitadas foram lidos para fundamentação. 

 

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  
 
A violência feudal apresentada em Das Mädchen ohne Hände pode ser vista 

como o caminho a ser percorrido pela protagonista “mártir” em busca de sua 
salvação, conforme aponta Kiening (2009: 107): “A história é sobre uma mulher 
inocente perseguida, exposta à violência e à intriga, e que, em sua trajetória 
sofredora, aceita-se como mártir santificada”. A perda das mãos pelo pai é ordenada 
pelo Diabo, que desejava a moça pura. Esse ato de violência pode ser visto como 
uma alusão ao abuso sexual, logo, ao incesto, pois tira o controle e domínio que a 
moça poderia ter sobre seu corpo. O Diabo, então, perde o interesse na moça, pois 
ela deixa de ser pura. A saída da moça da casa dos pais pode ser vista como uma 
fuga do pai incestuoso, uma das três abordagens medievais do tema elencadas por 
Archibald (1989). Um anjo surge para guiar e proteger a moça e acaba conduzindo-a 
até o castelo de um jovem rei, que logo se apaixona por ela e a toma como esposa. 
Porém, a moça é novamente importunada pelo Diabo e foge, escondendo-se em 
uma aldeia de pessoas livres. As mãos voltam a crescer enquanto a Mädchen está 
lá, o que seria a retomada do poder sobre seu próprio corpo: o retorno à integridade 
corporal e a libertação do incesto (KIENING, 2009: 119, fazendo um comparativo 
entre La Manekine, conto francês do século XIV, e Das Mädchen ohne Hände). A 
Mädchen (ou Joïe, no conto francês) representa a justiça divina, pois enfrenta seus 
problemas enquanto mártir e encontra a salvação. Esta, também, representa a 
mudança, pois “burla” o sistema feudal no qual estava inserida – ela era uma mulher 
não nobre que casar-se-ia com o rei (op. cit., p. 113). Todavia, asseveramos que 
estes resultados ainda são parciais, pois a pesquisa encontra-se em andamento. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É possível notar aspectos de religiosidade em Das Mädchen ohne Hände 
devido às figuras de Deus, do anjo e do Diabo e também à trajetória da sua 
protagonista, uma mártir em busca da salvação divina. As regras impostas pela 
Igreja na Idade Média, época de origem do conto, em relação ao matrimônio e ao 
incesto contribuíram para a abordagem desses temas em histórias orais e escritas. A 
intertextualidade que o texto dos Grimm possui com obras anteriores com temáticas 
similares, como La Manekine, corrobora essa interpretação. 
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