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uma semente de sabedoria, humanidade ou esclarecimento. 
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RESUMO 

 

Há anos a produção Cinderela tem encantado pessoas do mundo todo. Desde a versão 

do longa de 1950, os estúdios Disney consolidaram-na como a princesa mais celebrada 

e representativa dos sonhos femininos infantis e juvenis. No entanto, com as mudanças 

de paradigmas que existiam sobre a figura feminina e seu papel social, foi necessário 

produzir uma releitura mais significativa e condizente com o mundo pós-moderno do 

famoso conto de fadas. O objetivo era atender às novas expectativas do público atual. 

Trata-se da versão live action de 2015 homônima. É a partir desse contexto que surge 

esta pesquisa. Almejou-se discutir, junto a turmas da 2a. série do Ensino Médio de uma 

escola privada, localizada em São Caetano do Sul, questões voltadas para essas 

mudanças, que se pautam no feminismo, cujo auge se deu a partir da segunda metade 

do século XX. Dessa forma, inicialmente, foi necessário estudar referenciais teóricos 

sobre o ensino de Língua Portuguesa desde a chegada dos jesuítas ao Brasil até os 

dias atuais. Posteriormente, houve uma análise comparativa entre a versão de 1950 e 

a de 2015. Esse estudo inicial permitiu a elaboração de uma proposta didático-

metodológica, descrita ao longo deste estudo, em que se buscava a produção de um 

trailer sobre a versão de Cinderela que cada educando gostaria de ver. Em função do 

reconhecimento da realidade dos alunos, toda a proposta foi calcada nas Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (TICs). Como referenciais teóricos foram usados os 

pensamentos de Alloa (2015), Brasil (2000), Freire (2011, 2012) e Pastoureau (2007). 

Por fim, refletiu-se sobre a necessidade do docente, preocupado com a real formação 

dos seus educandos, observar os produtos culturais consumidos pelos discentes a fim 

de utilizá-los como ferramenta para a discussão de temas transversais da atualidade. 

 

Palavras-chave: Cinderela; TICs; ensino; feminismo; língua portuguesa. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

For years, the movie Cinderella has enchanted people from all over the world. Since 

Disney’s first version, in the 1950’s, Cinderella stands for the most celebrated princess 

of gilrs’ and women’s dreams. However, considering the changes of paradigm which 

existed in relation to the feminine figure, as well as their social role, it became necessary 

for Disney to produce a more consistent and significant rereading of the famous fairy tale 

movie, which should be in agreement to the post-modern world. The objective was to 

meet the needs of the current new public. It is the namesake live action version. This 

research has appeared from this context. This study wanted to discuss, with High School 

students from a private school, matters that concerned to these changes, based on the 

Feminist Movement, whose height happened from the second half of the XX Century. In 

this way, initially, it was necessary to study theoretical reference about the teaching of 

Portuguese Language in Brazil, since the arrival of the Jesuit mission until nowadays. 

After this, there was a comparative analysis between both Disney’s Cinderella versions 

– the one from 1950 and the 2015 one – and this primary study enabled the elaboration 

of a didactical-methodologial proposal, descripted throughout this research, in which the 

production of a Cinderella trailer considering the version of the story that the students 

would like to watch. In function of the acknowledgement of the students’ reality, the entire 

proposal was based on ICTs (Information and Communication Technologies). As 

theoretical reference, Alloa (2015), Brasil (2000) Freire (2011, 2012) and Pastoureau 

(2007) were used. Lastly, it was reflected about the need of the teacher, concerned about 

the significant formation of one’s students, to observe the cultural products consumed 

by them, in order to use them as an effective tool for the discussion of nowadays 

transverse themes.  

 

Keywords: Cinderella; ICTs; teaching; feminism; Portuguese language. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O ensino de Língua Portuguesa é um assunto amplamente discutido no 

Brasil, especialmente no que concerne aos últimos 16 anos, após a criação dos 

PCNEM – Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 2000) 

e, com ele, a visão da língua não mais como um sistema normativo, mas, sim, 

como uma ferramenta essencial à comunicação.  

Tal mudança gerou a quebra de alguns paradigmas, como por exemplo o 

fato do PCNEM considerar não apenas a ideia de língua, mas sim a expressão 

“Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”, cuja principal consequência pode ser 

observada no enfoque do ensino de língua portuguesa: a formação efetiva do 

cidadão.   

Assim sendo, observamos que a mais significativa mudança em relação 

à visão que se tem de língua no Brasil recai sobre a prática pedagógica, uma 

vez que o ensino tradicional não mais atende às necessidades dos estudantes, 

pois tal forma de lecionar prevê a língua apenas como instrumento para a leitura 

e a escrita. Este fato representa um problema significativo, já que no mundo 

globalizado e intermidiático no qual vivemos, o cidadão deve ser capaz de 

expressar-se das mais variadas formas, bem como interpretar os diferentes tipos 

de linguagens que se apresentam a ele: verbal, imagética, sonora e sincrética. 

Como nos colocam os PCNEM (BRASIL, 2000), a linguagem:  

 

Trata-se de uma área básica para a formação das disposições 
anteriores. A linguagem tem sido objeto de estudo da Filosofia, 
Psicologia, Sociologia, Epistemologia, História, Semiótica, 
Linguística, Antropologia, etc. A linguagem, por sua natureza, é 
transdisciplinar, não menos quando é enfocada como objeto de 
estudo, e exige dos professores essa perspectiva em situação 
didática. (p. 5) 

 

Além disso, também levamos em conta que, segundo o mesmo 

documento:  
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A linguagem é considerada aqui como a capacidade humana de 
articular significados coletivos e compartilhá-los, em sistemas 
arbitrários de representação, que variam de acordo com as 
necessidades e experiências da vida em sociedade. A principal 
razão de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido.  

A linguagem é uma herança social, uma “realidade primeira”, 
que, uma vez assimilada, envolve os indivíduos e faz com que 
as estruturas mentais, emocionais e perceptivas sejam 
reguladas pelo seu simbolismo. (p. 5) 

  

O simbolismo da linguagem é o fator responsável pela criação dos vários 

sentidos que atribuímos àquilo que expressamos. Portanto, é necessário que os 

estudantes sejam capacitados a compreender e, guardadas as potencialidades 

individuais, a produzir, tanto por meio da linguagem verbal quanto pela 

linguagem imagética, musical ou por outras formas, mensagens que tenham 

cunho simbólico claro e significativo para cada um. Tal logro só acontece por 

meio da prévia capacitação do estudante à interpretação de gêneros que se 

apresentem por meio das mais variadas formas de linguagem: é pelo 

reconhecimento e familiarização com aquilo que já existe que o estudante 

constrói seus modelos e pode colocar sua criatividade para funcionar, como 

resume os PCNEM (BRASIL, 2000):  

 

A compreensão da arbitrariedade da linguagem pode permitir 
aos alunos a problematização dos modos de “ver a si mesmos e 
ao mundo”, das categorias de pensamento, das classificações 
que são assimiladas com dados indiscutíveis.  

A linguagem permeia o conhecimento e as formas de conhecer, 
o pensamento e as formas de pensar, a comunicação e os 
modos de comunicar, a ação e os modos de agir. Ela é a roda 
inventada, que movimenta o homem e é movimentada pelo 
homem. Produto e produção cultural, nascida por força das 
práticas sociais, a linguagem é humana e, tal como o homem, 
destaca-se pelo seu caráter criativo, contraditório, 
pluridimensional, múltiplo e singular, a um só tempo. (p. 5) 

  

Seria leviano afirmar que apenas a linguagem verbal pode transmitir 

mensagens significativas ou mesmo de cunho formal, uma vez que se observa, 

no mundo, a linguagem imagética e a linguagem sonora (gêneros como 

fotografia, filme, desenho, entre outros) ganhando cada vez mais importância 

não só social como também economicamente. Assim, tornar-se-ia o ensino de 
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língua obsoleto caso tal linguagem não fosse mostrada e discutida em sala de 

aula, como podemos ler nos PCNEM (BRASIL, 2000):  

 

As propostas de mudanças qualitativas para o processo de 
ensino-aprendizagem no nível médio indicam a sistematização 
de um conjunto de disposições e atitudes como pesquisar, 
selecionar informações, analisar, sintetizar, argumentar, 
negociar significados, cooperar, de forma que o aluno possa 
participar do mundo social, incluindo-se aí a cidadania, o 
trabalho e a continuidade dos estudos. (p. 5) 

 

Assim sendo, podemos entender, como lemos na proposta apresentada 

no PCNEM, que o sentido da aprendizagem precisa, obrigatoriamente, 

extrapolar os limites da sala de aula e suas avaliações, capacitando o estudante 

de Ensino Médio a atuar como cidadão participativo da sociedade. Das 

habilidades interpretativas das diferentes formas de linguagem depende essa 

capacitação.  

O presente trabalho pretende apresentar, discutir e validar uma 

metodologia de trabalhar a língua considerando suas diferentes formas de 

expressão, focalizando a intermidialidade e o uso das Tecnologias da 

Comunicação e da Informação (TICs) como estratégias de ensino. Além disso, 

pretende trabalhar com temas transversais apresentados pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), de 1997 – Ética, Multiculturalidade e Orientação 

Sexual – propondo aos alunos um projeto educacional que possa unir a 

linguagem verbal à linguagem cinematográfica para a discussão das questões 

que dizem respeito ao Feminismo no mundo atual.  

A justificativa do tema do projeto apresenta-se de forma prática, uma vez 

que o assunto tem sido discutido de forma massiva na mídia, nas redes sociais 

e no dia a dia dos jovens. No relato de experiência a ser aqui apresentado, o fato 

não se mostra diferente: os estudantes têm se manifestado cada vez mais 

preocupados e conscientes em relação à postura feminista atual, bem como as 

diferentes vertentes do feminismo, gerando discussões profícuas durante as 

aulas, com opiniões bastante divergentes entre si, o que também leva ao objetivo 

de chegar à justa medida do conceito junto aos alunos.   
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Apenas trazer o tema para a discussão na sala de aula não se apresenta 

como prática pedagógica suficientemente qualificada nem atrativa, uma vez que 

o tema pode apresentar-se muito abstrato e desinteressante para os alunos. 

Sendo assim, decidiu-se apresentar para eles as duas versões da Disney da 

história de Cinderela: a primeira, uma animação do ano de 1950 (WALT DISNEY 

PICTURES, 1950), a qual tornou-se um clássico para adultos e crianças. A 

segunda versão, homônima, mas do ano de 2015 (WALT DISNEY PICTURES, 

2015) um live-action estrelado por Lily James e Cate Blanchett, releitura da 

própria produtora cinematográfica do conto eternizado em 1950.  

A abordagem do tema, feita a partir da produção cinematográfica dos 

estúdios Disney, deu-se por motivo da observação da dinâmica das turmas e de 

diálogos diretos com os alunos sobre seus gostos e interesses: no contexto 

escolar em que se inseriu o presente trabalho, os alunos tinham largo contato 

com a empresa, com sua história, com as produções animadas e live-action e, 

principalmente, com os parques temáticos do Walt Disney World Resort, em 

Orlando, EUA. Desta forma, consideramos a utilização de conceitos freirianos 

apresentados na obra Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 

educativa (FREIRE, 2011), nos subitens 1.3 e 1.4, respectivamente: “Ensinar 

exige respeito aos saberes dos educandos” e “Ensinar exige criticidade”.  

Como no conceito apresentado por Paulo Freire (2011, p. 16): 

 

[...] pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à 
escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os 
educandos [...] chegam a ela - saberes socialmente construídos 
na prática comunitária - mas também [...]discutir com os alunos 
a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 
ensino dos conteúdos.  

 

Bem como nos questionamentos que observamos na mesma obra 

(FREIRE, 2011, p. 16):  

 

Porque não discutir com os alunos a realidade concreta a que se 
deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade 
agressiva em que a violência é a constante e a convivência das 
pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Porque 
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não estabelecer uma necessária "intimidade" entre os saberes 
curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que 
eles têm como indivíduos?  

 

É possível perceber que o professor de língua portuguesa precisa dispor 

das premissas da criticidade e do respeito ao conhecimento de mundo de seus 

alunos se desejar que o conteúdo linguístico não seja apenas transferido, mas 

sim aprendido e apreendido, de forma significativa, que faça sentido e que se 

torne uma ferramenta útil para a comunicação efetiva dos estudantes, tanto no 

que diz  respeito à expressão verbal escrita e falada quanto no que se refere às 

expressões voltadas para a criatividade e arte dos alunos.  

O caminho metodológico percorrido pela presente pesquisa foi o da 

pesquisa qualitativa, uma vez que os resultados obtidos e posteriormente 

analisados se apresentaram como significativos em relação aos conceitos 

apreendidos e desenvolvidos pelos alunos que puderam explicitar.  

Justifica-se a utilização de tal metodologia quando se dá a conhecer os 

fundamentos da pesquisa qualitativa, como lemos em GODOY (1995, p. 21):  

 

Algumas características básicas identificam os estudos 
denominados “qualitativos". Segundo esta perspectiva, um 
fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que 
ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa 
perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo 
buscando “captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva 
das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de 
vista relevantes. Vários tipos de dados são coletados e 
analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno.  

 

Um ponto relevante a ser considerado no que diz respeito à pesquisa 

qualitativa empregada na presente dissertação, é que ela contou, além do estudo 

de caso, com a pesquisa documental, parte essencial para o desenvolvimento 

do projeto, como nos explica Godoy (1995 p. 21):  

 

[...] a pesquisa documental representa uma forma que pode se 
revestir de um caráter inovador, trazendo contribuições 
importantes no estudo de alguns temas. Além disso, os 
documentos normalmente são considerados importantes fontes 
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de dados para outros tipos de estudos qualitativos, merecendo, 
portanto, atenção especial. Como comumente pensamos que o 
trabalho de pesquisa sempre envolve o contato direto do 
pesquisador com o grupo de pessoas que será estudado, 
esquecemos que os documentos constituem uma rica fonte de 
dados. O exame de materiais de natureza diversa, que ainda não 
receberam um tratamento analítico, ou que podem ser 
reexaminados, buscando-se novas e/ ou interpretações 
complementares, constitui o que estamos aqui denominando 
pesquisa documental.  

 

No caso do projeto educacional a ser apresentado nesta pesquisa, houve 

tanto a pesquisa documental quanto a análise de conteúdo, nas etapas de 

exibição dos filmes, análise de cenas importantes junto aos alunos, discussão 

do simbolismo presente nos dois filmes, estratégias comparativas e discussão 

geral englobando o tema do Feminismo e a linguagem cinematográfica.  

Como produto final, houve a proposta da produção de um vídeo por parte 

dos alunos no qual cada grupo representasse, por meio da linguagem 

audiovisual, a sua própria interpretação do conto Cinderela, considerando o 

contexto atual e a sociedade na qual os alunos estão inseridos.  

A presente pesquisa é caracterizada como um relato de experiência, já 

que partiu da prática de sala de aula para a escrita. Aliado a isso, aplicamos o 

estudo de caso, que, segundo Vin (1989, p. 23): 

 

[...] é uma forma de se fazer pesquisa empírica que investiga 
fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto de vida real, 
em situações em que as fronteiras entre o fenômeno e o 
contexto não estão claramente estabelecidas, onde se utiliza 
múltiplas fontes de evidência.  

 

O que justifica sua utilização, uma vez que a presente dissertação 

caracteriza uma pesquisa a partir da prática docente e que analisa a produção 

dos alunos após a discussão feita em sala de aula.  

No que concerne ao apoio teórico, esta pesquisa partiu dos preceitos 

educacionais freirianos, presentes principalmente nas obras Pedagogia da 

Autonomia: saberes necessários à prática educativa e Educar com a Mídia: 

novos diálogos sobre educação. Consideramos também as ideias de Freinet, em 
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seu As técnicas de Freinet na escola moderna. Ressalta-se também a atenção 

voltada às bases legais presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (PCNEM).  

Além do já mencionado suporte teórico, usar-se-á como referência 

metodológica A construção da teoria fundamentada: guia prático para análise 

qualitativa (CHARMAZ, 2009), obra que julgamos suficiente para a orientação do 

caminho metodológico percorrido ao longo desta pesquisa. Para análise das 

obras cinematográficas, adotar-se-ão as referências e conhecimentos 

desenvolvidos pela teoria da forma, isto é, a chamada Gestalt, segundo os 

conceitos presentes na significativa obra Arte & Percepção visual: uma 

psicologia da visão criadora (ARNHEIM, 1986). Ademais, utilizou-se como 

referencial teórico Pensar a Imagem (ALLOA, 2015) e as ideias de Pastoureau 

(2007).   

A organização desta dissertação foi disposta em três grandes capítulos, 

contendo subitens detalhados; o capítulo 1 refere-se ao histórico da educação 

brasileira, bem como de suas bases legais e pretende explicitar a importância do 

ensino de língua portuguesa por meio de um projeto educacional que conte com 

os diferentes gêneros textuais em seus variados suportes, bem como justificar a 

relevância da discussão de temas transversais, especialmente àqueles que se 

referem à igualdade de gêneros, ética e multiculturalidade, com suporte teórico 

oferecido principalmente pelas obras de Paulo Freire e Célestin Freinet, 

contando com as consultas ao PCNEM e PCN (temas transversais).  

O capítulo 2 examinará a princesa que é símbolo da Disney há 65 anos: 

Cinderela. Pretende-se entender porque a imagem desta princesa pôde 

reinventar-se de 1950 a 2015 e não perder sua essência. Além disso, a análise 

estende-se à representação de Cinderela, imortal tanto no cinema quanto em 

outros tipos de veículos, como livros ou mesmo canções populares. O exame 

principal está baseado nas duas versões do conto Cinderela distribuídas pela 

Walt Disney Pictures, com base na Gestalt. O capítulo 3 apresenta, finalmente, 

o projeto educacional aplicado nas turmas de Técnicas de Redação do Ensino 

Médio (2º ano) do Colégio Eduardo Gomes, em São Caetano do Sul. Colocam-

se, aqui, as fases do projeto: processo, resultados (trabalhos feitos pelos alunos) 

e a análise qualitativa dos dados coletados.  
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CAPÍTULO 1   

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

O ensino de Língua Portuguesa no Brasil nasce atrelado à missão jesuíta 

que veio, no momento do descobrimento, para catequizar os índios que aqui 

viviam, no intuito de obter uma homogeneização do idioma e, 

consequentemente, uma dominação cultural e religiosa.  

Sendo a missão encabeçada por Padre Manuel da Nóbrega, em 1549, um 

dos objetivos principais do envio dos padres jesuítas ao Brasil por parte da Coroa 

Portuguesa era conter o avanço das missões protestantes, que vinha se 

espalhando pelas Américas. Assim sendo, os homens pertencentes à Igreja 

Católica acabaram por se tornarem os primeiros “professores de língua 

portuguesa” ou, pode-se dizer, os primeiros educadores formais de nosso país. 

Como nos explicam Piletti e Piletti (2010, pp. 134-5):   

[...] seria mais fácil submeter o índio, conquistando suas terras, 
se os portugueses aqui se apresentassem em nome de Deus, 
abençoados pela Igreja. Dessa forma, a realeza e a Igreja 
aliaram-se na conquista do Novo Mundo, para alcançar de forma 
mais eficiente seus objetivos: a realeza procurava facilitar o 
trabalho missionário da Igreja e esta, na medida em que 
procurava converter os índios aos costumes europeus e a 
religião católica, favorecia o trabalho colonizador da Coroa 
Portuguesa. 

Pode-se perceber, portanto, que havia uma aliança de objetivos bastante 

clara entre a Coroa Portuguesa e a Igreja Católica, as duas grandes forças de 

nossos colonizadores. No entanto, quando se considera a situação do 

colonizado, isto é, o Brasil, deve-se pensar nas consequências que tal aliança 

provocou na concepção de ensino de língua e, de forma mais ampla, de 

educação na história brasileira.  

Segundo Bosi (1992, p. 16), a educação, nesse período, era o “conjunto das 

práticas, das técnicas, dos símbolos e dos valores que se devem transmitir às 

novas gerações para garantir a reprodução de um estado de coexistência social”, 

ou seja, educava-se as crianças para que pudessem reproduzir o mesmo tipo de 

comportamento que os adultos (pais, avós, professores...) tinham, visando à 

“coexistência social”, que, pode-se bem entender, em outras palavras, como o 
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ensinamento de comportamentos e formas de pensar que não fossem 

autônomos nem questionadores.  

É importante ressaltar também que há pensadores da época que 

influenciaram significativamente a visão do que se entendia por educação na 

Europa, como o holandês Mandeville (1982, p. 190), que defendia a ideia de que 

escolas para os menos afortunados deveriam acabar, justificando por meio de 

ideias como “cada hora que esses infelizes dedicam aos livros é outro tanto de 

tempo perdido para a sociedade” e também “para fazer feliz a sociedade e 

manter contentes as pessoas, ainda que nas circunstâncias mais humildes, é 

indispensável que o maior número delas seja pobre e, ao mesmo tempo, 

totalmente ignorante” espalhando, dessa forma, uma visão elitista e 

segregacionista de educação. 

Os jesuítas conseguiram estabelecer-se como mandatários da educação no 

país por quase duzentos anos, tendo ficado responsáveis também pela formação 

de “novos professores” que passariam a ensinar, nas aldeias ainda não 

“civilizadas”, as habilidades de leitura e escrita, sempre visando à prática do 

ensino de catequese. Além disso, foram criados, por eles, cursos considerados 

de nível médio – o chamado de Letras Humanas – e de nível superior, o de 

Teologia e Ciências Sagradas. No entanto, no ano de 1759, o Marquês de 

Pombal (o português Sebastião José de Carvalho) tomou várias medidas 

educacionais de forma a atender seus interesses de centralização da 

administração do país, de forma a torná-la mais eficiente. Assim, a educação do 

Brasil saiu do controle da Igreja Católica e passou às mãos do Estado, que ainda 

era monárquico e aristocrático.  

As escolas jesuíticas (nascidas como “escolas de ler e escrever”, durante o 

processo de Colonização) foram destruídas e, em seu lugar, foram criadas as 

aulas régias de latim, grego e retórica, que, segundo Carvalho (1978, p. 139), 

pretendiam  

criar a escola útil aos fins do Estado e, nesse sentido, ao invés 

de preconizarem uma política de difusão intensa e extensa do 

trabalho escolar, pretenderam os homens de Pombal organizar 

a escola que, antes de servir aos interesses da fé, servisse aos 

imperativos da Coroa.  
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Os problemas educacionais que apareceram a partir da criação das escolas 

pensadas na administração de Pombal eram diversos, como descreve Martins 

(2014, p. 24): 

As aulas régias não pertenciam a escola alguma e eram 
isoladas, não se articulando com outras aulas e não havendo, 
também, nenhum currículo ordenado ou duração prefixada dos 
estudos. Os professores, por sua vez, não tinham larga 
formação profissional e eram mal pagos. A educação 
verdadeira, que se preocupa com o desenvolvimento pleno do 
educando, não era, assim, prioridade do governo, mas mais 
entristecedor ainda é lembrar que, hoje, grande parte da 
educação brasileira ainda vive tal precariedade. 

 

Pode-se perceber, mais uma vez, que a concepção educacional no Brasil 

nunca foi, de fato, pensada para atender aos interesses dos que aqui nascem, 

crescem e que formarão a força de trabalho e crescimento da nação. Já no 

período de 1759 a 1771, havia, em relatórios enviados ao Rei de Portugal, D. 

José I, a descrição de problemas que parecem contemporâneos, como a falta de 

professores, de planos de aula e de livros didáticos adequados.  

Com a demissão do Marquês de Pombal por Dona Maria I, em 1777, os 

jesuítas voltaram para as salas de aula, o que, segundo Saviani (2008), 

possibilitou a diminuição dos custos com a educação e fez aumentar o número 

de professores, ou seja, os maiores problemas da administração anterior 

pareciam resolvidos. Não parece acaso que essas mesmas questões continuem 

a ser discutidas pelos governos que entram e saem, por meio de eleição direta, 

nos municípios e estados brasileiros, até os dias atuais. Percebemos, de forma 

bastante clara, que a concepção da verdadeira educação (aquela que forma um 

cidadão autônomo e crítico, que pode crescer social e economicamente) nunca 

foi colocada em primeiro plano aqui no Brasil.  

Quando Dona Maria I começou a apresentar sinais de loucura (o que lhe 

rendeu seu famoso “epíteto” de “Maria, a Louca”), Dom João VI, seu filho, 

assumiu o reinado em seu lugar. No entanto, não houve mudanças positivas 

para a educação no Brasil: em 1823 (quinze anos após a vinda da Família Real 

para o Brasil e um ano após a declaração da Independência), houve a publicação 

de uma lei – Lei de 20 de outubro de 1823 – que permitia que qualquer cidadão 

abrisse uma escola no Brasil, independentemente de qualquer exame ou licença 
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comprobatória de qualificação para tal. Mais uma vez, a escola deveria ser útil e 

atender aos interesses do Estado (aqui na presença da Família Real e do 

Império), em detrimento da formação efetiva e consciente dos cidadãos 

brasileiros. Por sua vez, a elite e as oligarquias dirigentes do país foram 

privilegiadas com a criação de cursos superiores, como a Academia Real Militar, 

a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, a Academia de Marinha, o Curso de 

Química, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, o Curso de Anatomia e 

Cirurgia, entre outros. No entanto, não se criou qualquer curso ou escola que 

pudesse formar professores, quiçá professores de Língua Portuguesa. O ensino 

primário (responsável pela instrução de leitura e escrita) foi garantido por lei, em 

1824, de forma gratuita para todos os cidadãos, sem quaisquer outros detalhes 

do processo. 

O ensino primário foi pouquíssimo difundido durante o período do Brasil 

Império, apesar da criação de uma lei, em 1827 – Lei das Escolas de Primeiras 

Letras – que obrigava a construção de escolas de primeiras letras (equivalentes 

ao que temos hoje em dia como Ensino Fundamental I) em todas as cidades e 

vilas do país. Observamos, mais uma vez, que o foco da resolução do problema 

educacional está voltado para questões físicas e estruturais – a construção dos 

prédios – e não para o trabalho docente, isto é, a prática docente e o processo 

de ensino-aprendizagem. Pensava-se pouco ou nada na formação docente e no 

impacto que esta tem na formação discente, ficando os professores de primeiras 

letras encarregados de sua própria formação, em termos de prazo e de custos. 

Além disso, os escravos eram proibidos de frequentar a escola (mais um indício 

da visão social segregacionista que nos acompanha até a contemporaneidade) 

e os recursos provinciais destinados a tais escolas eram muito escassos.  

É possível entender que o processo da criação das escolas no Brasil foi 

pensado para atender a demandas quantitativas e não qualitativas, o que se 

percebe hoje em dia também, uma vez que, ano após ano, são divulgadas na 

mídia estatísticas em relação ao número de alunos matriculados ou “dentro da 

escola”, como se apenas isso pudesse de fato configurar mudança positiva ou 

salto na qualidade de vida da população brasileira.  

A disciplina rigorosa na educação tradicional, regras pré-estabelecidas e 

valorização do método de memorização também foram responsáveis pela má 
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qualidade da formação dos discentes, especialmente no que concerne ao 

domínio da língua portuguesa, como explica Neves (2003, p. 223): “a maior 

habilidade exigida e a ser desenvolvida no processo de ensino e aprendizagem, 

no plano pedagógico de Lancaster, era a memória e não a fluência verbal”. Além 

disso, a ideia de conversar dentro da sala de aula era execrada pelos 

professores, e “o aluno falante havia de ser punido com severidade”.     

  Foi apenas na década de 1830 (dez anos antes do período do Segundo 

Reinado) que apareceram as primeiras Escolas Normais (o que se passou a 

conhecer depois como “Magistério”, locadas no Ensino Médio Técnico), que 

visavam à formação docente, mas que apresentavam módicos resultados e que 

se encontravam em condições estruturais precárias, como descreve Chagas 

(1984, p. 23):  

[...] nas províncias, ora se criavam cadeiras de pedagogia 
anexas aos Liceus, ora se improvisavam escolas ditas normais 
que em seguida eram extintas, mais tarde reabertas, depois 
reextintas e novamente reabertas, numa interminável sucessão 
de avanços e recuos muito próprios daqueles dias. 

 

A instabilidade das Escolas Normais, durante o Império, dificultava, de 

maneira significativa, a formação de professores, ficando destacado como maior 

problema o da falta de professores. Percebe-se, portanto, o desinteresse não 

apenas do Estado na profissão professor como também um pensamento 

parecido que já se havia espalhado por toda a população: a desvalorização do 

professor, da escola enquanto instituição formadora da sociedade e do processo 

de aprendizagem em geral. Mais uma solução quantitativa foi encontrada, em 

1879: promulgou-se uma lei que permitia que qualquer cidadão ministrasse 

aulas, caso se considerasse apto para tal. Embora a ideia fosse resolver o 

problema da demanda escolar e a baixa quantidade de professores, essa 

solução descaracterizou a necessidade e a relevância da formação dos 

professores, bem como banalizou o exercício profissional de lecionar.  

Quanto à infraestrutura, algumas mudanças significativas aconteceram, 

de forma prática e também por estabelecimento de leis, como melhora da 

alimentação, reparos na iluminação e pintura das escolas, melhora no vestuário 

estudantil e compra de mobiliário escolar; “quadros negros parietais; caixas para 

ensino de cores e formas; quadros do reino vegetal, gravuras, objetos de 
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madeira, cartas de cores para instrução primária; aros, mapas, linhas, 

diagramas” (SAVIANI, 2008, p. 1390). Destacamos, no entanto, que a mudança 

mais significativa talvez tenha sido o estabelecimento de manuais para a 

utilização dos livros didáticos, no intuito de auxiliar os professores com diretrizes 

para o trabalho didático, o que mudou, de forma significativa, o papel do livro 

didático no processo de ensino-aprendizagem: ele passou a ser protagonista. 

Assim sendo, o que estivesse presente nos manuais deveria ser seguido pelo 

professor, tornando-se fundamental para o docente, o que impossibilitava a ação 

autônoma ou, pode-se dizer, criativa do professor em sala de aula.  

Mais uma vez, não parece ser acaso o fato de um dos pontos mais 

fragilizados da educação brasileira ser a falta de autonomia ou mesmo de 

reflexão dos professores em relação a sua prática pedagógica, isto é, à mudança 

de estratégias e métodos de ensino que favoreçam o processo de ensino-

aprendizagem.  

No final do século XIX, foram criadas, em sucessão, Escolas Normais 

públicas, que eram consideradas como modelo, mas que também não 

superaram a quantidade (e quiçá a qualidade) de Escolas Normais privadas, as 

quais reforçavam seu papel relevante na formação de professores. Ademais, “a 

primeira ocorrência de formação de professores em nível superior ocorreu em 

uma instituição particular” (MARTINS, 2014, p. 32). Trata-se da Ordem dos 

Beneditinos de São Paulo, que criou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

em 1901. Podemos perceber, dessa forma, a discrepância existente na 

educação brasileira, que sempre sofreu com o descaso do Estado e que acabou 

por ser dominada por instituições religiosas, processo que já se observava na 

Idade Média na Europa.  

O período que compreende a República Velha (início em 1889) até a Era 

Vargas (passando pela República da Espada e República do Café com Leite) 

também assistiu à desvalorização não apenas da profissão docente, como 

também da importância do pensamento reflexivo e dos questionamentos do 

status quo por meio do processo educativo. Não se pode ignorar o fato de que a 

república brasileira depôs D. Pedro II por meio de um golpe militar, sendo 

sucedida por governantes militares, depois por oligarquias dominantes entre São 

Paulo e Minas (os estados mais ricos e dominados pela aristocracia), chegando 
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à ditadura populista do presidente Vargas. Quando consideramos todos esses 

fatos históricos na política brasileira, podemos perceber que a educação não 

deixou de atender aos interesses do Estado, que se voltavam para a manutenção 

das oligarquias e da aristocracia no poder, de forma ditatorial explícita ou 

implícita. Para tal, sempre foi necessário manter a população numa condição de 

ignorância, possibilitada por uma grande desorganização do sistema 

educacional brasileiro e pela segregação das escolas públicas e privadas, devido 

à discrepância da qualidade do ensino de cada uma, como podemos perceber 

pelas palavras de Martins (2014, p. 38):  

Foi a partir da década de 1920, também, que o modelo 
educacional atual, que dava ênfase à formação das elites, 
começou a ser questionado em defesa de um sistema 
educacional com ênfase na educação inicial, na época, intitulado 
ensino primário, mas que formasse um conjunto bem articulado 
com o Ensino Superior. 

 

Assim, a escola, enquanto instituição, ficou conhecida no Brasil como algo 

destinado à formação das elites, ou seja, aqueles que dispunham de menos 

recursos financeiros estariam à margem da educação de qualidade, fato que 

podemos observar até os dias de hoje. Na década de 1930, por exemplo, por 

determinação do Governo Federal, foi instituído o estatuto das universidades 

brasileiras, sendo a Universidade de São Paulo (USP) a primeira delas. Apesar 

de ser de conhecimento geral a qualidade do ensino e pesquisa da USP, também 

é sabido que a concorrência para as vagas que a universidade disponibiliza é 

altíssima e a instituição do vestibular como recurso de entrada na universidade 

segregou e evidenciou ainda mais a desigualdade social dentro desta instituição.  

Nas décadas de 1960 a 1980, cresceu, de forma significativa, a presença 

dos discentes nos cursos superiores – que, por sua vez, não tinham um 

indexador rigoroso na avaliação e permissão de abertura por parte do Governo 

Militar – no país e a educação, de forma geral, passou a atender à alta demanda 

técnica que o Brasil apresentava: com a maior industrialização do nosso país, 

foram criados e consolidados os ensinos técnicos (que se espalharam 

largamente pelo estado de São Paulo nas décadas de 1970 e 1980), visando à 

formação de pessoas que trabalhariam no conhecido “chão da fábrica”.  
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O ensino não se voltava às práticas reflexivas, nem para os alunos nem 

para os professores, pois o objetivo da formação era claro: o trabalho, apenas. 

Mais ainda: um trabalho estático, previamente definido e sem possibilidade de 

crescimento econômico. A pesquisa, as reflexões, o conhecimento universal e a 

consequente possibilidade de mudança social ficaram reservados à elite, que 

podia realmente frequentar os cursos universitários por disponibilidade de tempo 

e condições financeiras.  

 No que concerne à formação de professores de língua, o primeiro curso 

de Letras a ter sido criado no Brasil é o da Universidade de São Paulo, e seus 

principais objetivos eram a formação de pesquisadores, preparar intelectuais 

para atividades intelectuais e formar professores para o exercício da prática 

pedagógica em cursos normais e superiores. No entanto, observa-se que a 

“preferência” por disciplinas teóricas que abrangem língua e literatura é evidente, 

caracterizando as disciplinas pedagógicas como complementares, conferindo-

lhes uma conotação de menor importância, o que corrobora a desvalorização da 

atividade docente mesmo entre aqueles que, em teoria, entrariam num curso 

para aprender a serem professores.  

A bagagem histórica que carregamos na educação brasileira nos mostra 

que, de forma bastante ampla, nunca se objetivou atender aos interesses da 

população de forma geral, ou mesmo incentivar a formação e prática docente. 

Assim sendo, o atual contexto não se encontra, por acaso, na atual configuração 

que observamos. É disto que trataremos no tópico a seguir.   

 

 

 

1.2 CONTEXTO ATUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL 

 

 A realidade da educação de forma geral e do ensino de Língua 

Portuguesa no Brasil, no século XXI, apresenta-se como uma situação 

preocupante e carente de mudanças: o que se observa, em pesquisas e no dia 

a dia das empresas de nosso país, são cidadãos precariamente formados no 

que concerne ao domínio da língua materna. Não se pode deixar de considerar 
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que a situação que se apresenta hoje em dia se deve ao histórico da educação 

brasileira, desde seu nascimento até sua consolidação.   

Isto pode ser percebido a partir da ideia de que, quando um indivíduo é 

considerado como usuário pleno da língua, ele é capaz de comunicar-se, isto é, 

de adequar-se a situações comunicacionais escritas e faladas, não apenas por 

textos verbais, mas também aqueles que sejam sincréticos ou mesmo 

audiovisuais. Ademais, deve-se considerar que a função da “língua portuguesa” 

– à qual, iremos nos referir, no presente trabalho, em determinados momentos, 

como linguagens e códigos, ideia cunhada pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) – é a de tornar o indivíduo capaz de 

ler o mundo e estar preparado para agir em outras disciplinas e no dia a dia, 

como cidadão ativo.  

 As funções principais das linguagens e códigos estão dispostas no 

documento dos PCNEM, que explicitam a importância do papel do docente no 

processo de aprendizagem (2000, p. 26):  

Enquanto nas áreas de Ciências da Natureza, Matemática e 
suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias 
as linguagens são consideradas sobretudo como veículo para a 
construção e a leitura de campos específicos de saber 
relacionados às disciplinas, na área de Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias o grande objeto de estudo são as várias 
linguagens e os códigos por elas estruturados, nas 
manifestações particulares que deles se valem (textos) para 
estabelecer diferentes formas de comunicação. 

Cabe aos professores da área conduzirem o aprendizado de 
modo que o aluno entenda o substrato comum, amplo, que 
ultrapassa os conteúdos e instrumentos particulares de cada 
disciplina e do qual resulte uma visão abrangente e articulada 
das linguagens, códigos e suas tecnologias. 

Ademais, o documento fala da importância de se compreender, enquanto 

cidadão em formação, a abrangência vasta das diversas formas e expressões 

de comunicação (PCNEM, 2000, p. 26):  

O caminho a percorrer vai da compreensão e do uso particular 
das linguagens específicas empregadas nas práticas de cada 
disciplina à compreensão e à análise da faculdade humana de 
construir e utilizar a linguagem – substrato comum. Por exemplo: 
entender que a língua materna gera significação para a realidade 
e fundamenta a identidade cultural não é uma competência 
desvinculada do estudo contrastivo entre a Língua Portuguesa e 
a Língua Estrangeira que integra o currículo da escola. Do 
mesmo modo, a compreensão da identidade cultural enformada 
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pela língua materna não se desvincula da compreensão de 
semelhante identidade resultante de e expressa na linguagem 
corporal, em disciplinas como Arte e Educação Física.  

Entender que essas linguagens revelam uma visão específica de 
mundo é extrapolar a compreensão dos conceitos que fazem 
parte dos conteúdos particulares de cada disciplina. É articular 
conhecimentos disciplinares e, consequentemente, aprofundar a 
compreensão do conceito amplo de linguagem. 

 

Assim sendo, é possível afirmar que o ensino de Língua Portuguesa não 

pode, não mais, abranger somente os conceitos gramaticais tradicionais, tais 

como classificação de elementos sintáticos ou mesmo regras de concordância 

nominal sem contexto. Mais ainda, o ensino de Língua Portuguesa deve 

capacitar o estudante não somente a ler adequadamente, como também a 

escrever e expressar-se, dos mais diversos jeitos, percebendo que a gramática 

está a serviço da comunicação, como organizadora e não como ferramenta de 

segregação.  

O presente trabalho volta-se às questões de escrita e expressão dos 

alunos, uma vez que o relato de experiência locar-se-á em aulas de Técnicas de 

Redação. No entanto, ressaltamos que as competências gramaticais foram 

consideradas e atadas às habilidades comunicacionais que se quis desenvolver 

juntos aos estudantes.  

Apesar de podermos ler, em documento oficiais – como os PCNEM ou 

mesmo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996 – 

sobre a importância de uma prática docente em Língua Portuguesa que se volte 

aos problemas do dia a dia dos alunos, bem como para a capacitação dos alunos 

quanto à adequação em variadas modalidades conversacionais escritas e 

faladas, a situação em que se encontram os estudantes brasileiros em relação 

ao domínio pleno das circunstâncias comunicacionais é precária.  

Um bom exemplo para se ilustrar tal situação é a colocação do Brasil no 

ranking do PISA (Programme for International Student Assessment), prova 

mundialmente conhecida por testar as habilidades de resolução de problemas, 

conhecimento em ciências naturais e habilidades de leitura e interpretação de 

texto dos alunos inscritos. Trata-se de um teste de livre participação e sua última 

edição que contou com a prova de língua materna foi a de 2012; dela, 
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participaram 65 países ao todo, o que conta com aproximadamente 510 000 

estudantes, de 15 a 16 anos, o que representa quase 80% da economia mundial, 

segundo a OECD, organização responsável pelo teste. A média de leitura 

alcançada pelos estudantes brasileiros foi de 410, ficando à frente apenas de 

países como a Indonésia (396) e Qatar (388) e perdendo para os estudantes de 

Xangai, China (570), Finlândia (524) e Holanda (511) e mais 59 países com nota 

superior ao Brasil. O que surpreende nos dados do PISA é o fato de a diferença 

de nota de desempenho entre os piores colocados e nosso país ser pouca, 

enquanto que a diferença para os melhores colocados alcança 100 pontos ou 

mais.  

Outro fato bastante relevante é que o Brasil tem participado, por exemplo, 

do PISA, já há bastante tempo (nosso histórico de participação vai até o ano de 

2003) e não se percebe melhora significativa no desempenho dos estudantes 

brasileiros, especialmente no que concerne à leitura, uma vez que as habilidades 

matemáticas tiveram leve melhora de desempenho na última edição, de 2016.  

É importante ressaltar que o desempenho observado no ranking do PISA 

trata de apenas um indício da falta de qualidade da educação brasileira, há 

outros indicadores que poderiam ser citados, já que o resultado apresentado 

pelos alunos não difere ou apresenta salto qualitativo em diferentes avaliações, 

como o próprio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em que, segundo o 

MEC, em 2016, apenas 77 candidatos no país todo alcançaram a nota máxima 

(1000 pontos), contra 291 806 textos zerados, sendo 46 874 por fuga ao tema, 

o que evidencia problemas de leitura e interpretação de texto em larga escala, 

uma vez que a redação depende da leitura de um determinado tema sustentado 

por uma coletânea de textos sobre este.  

A baixa qualidade da leitura e da capacitação dos estudantes brasileiros 

quanto à língua materna acarreta problemas em todas as áreas de atuação da 

vida dos cidadãos em formação que se encontram nas escolas brasileiras. É 

possível destacar, entre alguns fatores determinantes, a necessidade do 

letramento adequado para a vida profissional, como em processos seletivos ou 

mesmo no próprio ambiente de trabalho. Não se pode deixar de ressaltar 

também que, no Brasil, a educação ainda representa uma das únicas 
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possibilidades lícitas de mudança ou de melhora da qualidade de vida da 

população.   

Assim sendo, a manutenção da parcela da população brasileira em idade 

escolar em condições precárias de aprendizado, alfabetização e letramento 

representa a manutenção das condições precárias de vida em que as pessoas 

possam vir a encontrar-se, o que desfavorece o diálogo e as mudanças sociais 

significativas, tão demandadas pela nossa população. Sobre esse viés da 

educação, nos ensina Paulo Freire (1981, p. 15):  

Do ponto de vista critico, é tão impossível negar a natureza 

política do processo educativo quanto negar o caráter educativo 

do ato político. Isto não significa, porém, que a natureza política 

do processo educativo e o caráter educativo do ato político 

esgotem a compreensão daquele processo e deste ato. Isto 

significa ser impossível, de um lado, como já salientei, uma 

educação neutra, que se diga a serviço da humanidade, dos 

seres humanos em geral; de outro, uma prática política 

esvaziada de significação educativa.  

 

Uma recente pesquisa encomendada pela Fundação Lemann, baseada 

nas respostas dadas por diretores de escolas na Prova Brasil 2015 – avaliação 

nacional mais recente que mede o desempenho de colégios brasileiros – revelou 

que existe uma diferença grande entre a situação dos colégios com menor nível 

em relação aos colégios de maior nível socioeconômico; tais diferenças não 

estão evidentes somente no que diz respeito ao desempenho dos alunos em 

provas, mas também no que concerne à situação dos professores: por exemplo, 

entre as escolas com nível socioeconômico (NSE) muito baixo, há sobra de 80% 

das vagas oferecidas, enquanto nas escolas com NSE muito alto, sobram 13%. 

Tal dado nos faz perceber que, mesmo que haja estrutura física (prédios, salas 

de aula, cantinas, quadras) para que as escolas funcionem, seu difícil acesso e 

a baixa qualidade do ensino acabam por afastar os alunos e concentrá-los em 

outras unidades.  

O desempenho dos alunos é outro fator que salta aos olhos: há escolas 

que tiveram queda significativa nos resultados da prova de português do quinto 

ano: em 2015, 48,5% dos alunos tinham conhecimento considerado satisfatório 

em língua portuguesa. Já em 2016, o número caiu para 39,1%, um decréscimo 

de quase 10%.  
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No fator que diz respeito à estabilidade dos professores, das escolas com 

NSE muito baixo, no máximo 25% dos professores se encontra na escola por 

meio de concurso público, enquanto que nas escolas com NSE baixo o número 

sobe para 79%. Nas escolas que apresentam NSE muito alto, o número de 

professores contratados de forma permanente é de 98%. A diferença é gritante 

e não pode ser ignorada. No entanto, é mais importante ainda que possamos 

refletir em relação aos fatores que, somados, resultam nessa situação: baixa 

remuneração, desvalorização da profissão, dificuldade no momento do estágio 

(muitos professores se veem obrigados a assumir salas durante seu estágio 

supervisionado, sem qualquer experiência em sala de aula e nenhuma diretriz 

ou ajuda de professores mais experientes), baixa autoestima dos alunos, 

desinteresse por parte da gestão, problemas estruturais e localização das 

escolas de difícil acesso.  

Em contraponto à situação que se apresenta, sabe-se que professores 

bem formados e envolvidos com o contexto de suas turmas são de essencial 

importância na formação adequada do alunado e que representam uma solução 

para o salto qualitativo que se pretende dar na sociedade brasileira, no que 

concerne à melhoria da qualidade de vida e queda da desigualdade social.   

O ensino precário de Língua Portuguesa e a situação da educação 

brasileira evidenciam, portanto, uma visão política que visa, quiçá, à segregação 

social. Freire nos explica em sua obra A importância do Ato de Ler (1981), que 

a leitura da palavra está diretamente ligada à leitura do mundo, sendo que, de 

forma inversa, a leitura deste precede a leitura daquela. Dessa forma, a 

contribuição da família e da escola são essenciais para a formação adequada de 

um leitor, sendo a primeira responsável por bons hábitos de leitura e estudo, bem 

como pela estrutura emocional da criança. Ademais, um indivíduo que tenha sido 

bem ensinado e capacitado nas habilidades de leitura, interpretação e produção 

em língua materna certamente observará o mundo com olhos mais críticos e não 

aceitará os paradigmas simplesmente como aparecem, contrariando os efeitos 

que a educação bancária tem sobre o alunado e, consequentemente, sobre a 

sociedade, como nos explica Freire (1987, pp. 58-9):  

Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única 

margem de ação que se oferece aos educandos é a de 

receberem os depósitos, guarda-los e arquivá-los. [...] Na visão 
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“bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se 

julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda 

numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão 

– a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos 

de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra 

sempre no outro. 

 

A mudança da visão que se tem, no Brasil, da educação, não é apenas 

necessária, como também se trata do caminho que temos de tomar, enquanto 

sociedade, para que possamos atingir os objetivos de uma nação mais justa e 

igualitária. O professor de língua materna tem, portanto, função essencial nesse 

processo.  

 

 

 

 

1.3  O PAPEL DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NA SALA DE 

AULA BRASILEIRA E ESTRATÉGIAS DE ENSINO ALIADAS ÀS TICs 

 

Diferentemente daquilo que se prega nas práticas educativas tradicionais 

(a serem tratadas em tópico seguinte), o papel do professor de língua portuguesa 

não se trata daquele que detém o saber, muito menos daquele que vem à sala 

de aula para ensinar a norma culta ou mesmo a gramática normativa para os 

alunos.  

Esse tipo de prática normativista é bastante recorrente no Brasil, tanto no 

que se pode observar no dia a dia da sala de aula, isto é, a prática pedagógica 

do professor de Ensino Fundamental e Médio, como também naquilo que se 

propaga em livros didáticos e na formação de docentes em Letras, nas mais 

variadas universidades brasileiras. Não se pode negar, no entanto, que 

mudanças são cada vez mais aparentes no âmbito educacional.  

Porém, faz-se necessário dizer: as discussões e debates teóricos acerca 

da prática pedagógica e da formação de novos professores são essenciais para 

que as mudanças aconteçam e que se possa dar o salto qualitativo necessário 

na formação dos estudantes brasileiros, mas não são suficientes por si mesmas. 
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É necessário que haja uma mudança de atitude, na prática pedagógica de cada 

docente de língua portuguesa, dentro de cada sala de aula, levando em 

consideração as ideias de reflexão na ação, presentes em Nóvoa (1995): não 

basta que o professor conheça o material com que irá trabalhar ou que 

desenvolva exercícios de treino ou de verificação; é necessário que o professor 

conheça seus estudantes e tente responder às necessidades que eles venham 

a apresentar. Sabe-se que algumas turmas podem apresentar dificuldades ou 

interesses variados em relação a outras da mesma série, do mesmo ciclo.  

Ademais, o professor deve estar em contato constante com a reflexão da 

sua prática docente, isto é, verificar, diariamente, a efetividade de suas ações 

dentro da sala de aula, por caminhos diferentes da tradicional prova ou chamada 

oral. É necessário que o professor de língua portuguesa assuma o papel de 

mediador de sua sala, garantindo expressão livre e autonomia aos alunos, como 

nos explica Martins (2011, p. 26):  

É imprescindível, portanto, que o professor entre em contato 
com a realidade do aluno, saiba em que condições ele vive, do 
que ele gosta, o que faz sua família, quais são seus medos e 
aflições e assim por diante. É preciso que o professor conheça 
o alcance de sua ação como mediador do conhecimento 
apresentado ao educando e se perceba como alguém que 
auxilia o aluno no ato de conhecer e conhecer-se de maneira 
autônoma e crítica. 

 

O papel de mediador que o docente de língua portuguesa deve assumir, 

portanto, precisa, obrigatoriamente, contemplar o mundo do estudante, do 

contrário, o processor não se concretizará da forma esperada. 

As aulas de língua portuguesa, especialmente as que tratam da produção 

de texto, dão ao professor uma oportunidade rara: variar as estratégias de ensino 

e tornar as aulas interessantes e, até mesmo, divertidas. O ambiente austero e 

tradicional não beneficia o processo de aprendizagem, de construção do 

pensamento autônomo e crítico, tampouco combina com a realidade dos 

estudantes e das escolas brasileiras atuais.  

Nesse contexto, é comum perceber que ainda há uma leva de professores 

mais tradicionalista que vê a utilização da tecnologia como algo nocivo ao 

processo de ensino-aprendizagem; diz-se do uso de smartphones, por exemplo, 
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que se tratam de distratores que atrapalham fortemente a atenção dos alunos, 

ou mesmo que podem vir a “estragar” a linguagem escrita dos estudantes por 

conta de corretores automáticos presentes nos teclados desses dispositivos. 

Para entendermos melhor o problema do afastamento do mundo do professor 

do mundo do aluno, façamos uma alusão simples ao nascimento das línguas 

românicas: o latim vulgar – aquele falado nas ruas, pelo povo, misturado a 

dialetos dos lugares dominados por Roma – deu origem às línguas românicas, 

como o português, o espanhol e o francês, que mais tarde viriam a se consolidar 

como partes fundamentais das culturas dessas nações. O latim culto, falado 

pelas elites e presente nos textos legais e literários, não foi mantido por nenhuma 

nação no mundo como língua oficial, o que ocasionou a sua “morte”, isto é, ele 

ficou registrado como língua morta e atualmente só pode ser encontrado em 

expressões jurídicas ou em cursos superiores específicos que contemplam 

Letras Clássicas.  

Assim acontece com os professores e seus alunos: o docente que se 

mantiver cristalizado, como o latim culto – que, inegavelmente, tinha maior 

prestígio social – já tem seu destino selado: suas palavras e seus métodos não 

serão efetivos na vida de seus alunos, já que torna sua prática pedagógica irreal 

e impermeável. Assim sendo, seu papel enquanto professor está condenado a 

não sobreviver. 

No entanto, o professor que se conscientizar acerca do fato de que não é 

possível (e nem é necessário) separar as crianças e adolescentes de seus 

celulares e Ipods poderá ter importantes e efetivos aliados em sua prática 

pedagógica: as TICS – Tecnologias da Informação e da Comunicação –, que 

crescem em importância e quantidade nos lares das famílias brasileiras e, 

consequentemente, na sala de aula. O momento político e social pelo qual o 

Brasil vem passando nas duas primeiras décadas do século XXI já não mais 

permite que conservas culturais – como a valorização do professor enquanto 

detentor do conhecimento dogmático e a expectativa de que haja postura 

passiva por parte dos estudantes –  tomem o lugar de práticas docentes efetivas 

e significativas: a população que estará no mercado de trabalho nos próximos 

quinze anos precisa estar preparada para enfrentar um mundo pós-moderno, 
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com alta competitividade e constantes mudanças nos paradigmas de 

comportamento.   

Em tempo: entende-se por TIC tudo aquilo que se refere ao papel da 

comunicação por meio de fios, redes ou qualquer outro meio técnico que possa 

estabelecer canal de comunicação entre duas (ou mais) entidades. As TICS 

compreendem todo tipo de software utilizado para a comunicação e hardware de 

computadores, e têm destaque mundial nas áreas de comércio (no 

gerenciamento de publicidade), na área industrial (processos de automação), na 

área de investimentos (comunicação imediata, essencial a esse setor da 

sociedade) e, como não se pode deixar de ressaltar, na área educacional 

(processo de ensino-aprendizagem e educação à distância).  

Assim sendo, fica evidente a relevância econômica e social que assumem 

as TICS, cada vez mais. Além disso, não se pode deixar de considerar que a 

educação tem como função primordial auxiliar o estudante em seu crescimento 

pessoal e na sua formação enquanto cidadão consciente e crítico, pois essas 

habilidades tornarão possível a melhora de sua qualidade de vida, o que leva a 

uma sociedade mais igualitária e justa, como aprendemos com Freire (2011, p. 

53), em Educação como Prática da Liberdade, “Educação não transforma o 

mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. ”   

Outro fator muito importante a ser considerado quando do uso das TICs 

em estratégias de ensino para a sala de aula é o fato de representar uma 

excelente oportunidade para que os alunos menos tradicionais mostrem suas 

habilidades, já que a escola – e o professor que trabalha com linguagens, 

principalmente – não deve considerar, em seu projeto pedagógico, somente as 

habilidades tradicionais de escrita e leitura, lecionando de forma interdisciplinar 

e evidenciando a importância de transitar por diferentes assuntos, como 

evidenciam os PCNEM (BRASIL, 1999, p. 20):  

[...] para se compor um programa de trabalho articulado em uma 
área, há difíceis obstáculos que precisam ser transpostos: 

• primeiro, é preciso encontrar os pontos de contato reais entre 
as disciplinas da área [...]; 

• em seguida, a partir desses pontos, é preciso estabelecer as 
pontes e o trânsito entre as disciplinas, que nem sempre 
interligarão todas da mesma forma; 
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• finalmente, é preciso identificar, analisar e desfazer falsas 
semelhanças, traduzir linguagens diferentes usadas para o 
mesmo objeto ou distinguir linguagens iguais usadas para 
identificar conceitos diferentes. 

Em suma, há que se compreender e trabalhar convergências e 
divergências, reais ou aparentes, determinar e desenvolver 
temáticas e métodos comuns e, com esse conhecimento, 
preparar o trabalho de cada disciplina e de seu conjunto. Essa 
articulação interdisciplinar intra-área não deveria ser vista 
simplesmente como um produto novo, a ser apresentado à 
escola pois, sob certos aspectos, é uma dívida antiga que se tem 
com o aluno. Uma parcela dessa dívida poderia ser paga com a 
apresentação de uma linguagem e da nomenclatura realmente 
comuns entre várias das disciplinas. 

 

A valorização das diferentes linguagens também pode ser favorecida com 

o uso das TICs em sala de aula, uma vez que é possível que os alunos 

expressem suas opiniões e reflexões acerca dos temas por meio de outros 

suportes, como também recomendam os PCNEM (BRASIL, 1999, p. 22):  

A identidade cultural em associação com o conceito de estética 
pode articular ainda as disciplinas da área de Linguagens e 
Códigos. Por sua vizinhança e caráter complementar, artes ou 
jogos, literatura ou teatro, dança ou esporte, figura ou cena, 
música ou gesto podem ser apreendidos como integrantes de 
um todo expressivo, não como mero mosaico de formas de 
representação. A tradução de mensagens expressas em 
distintas linguagens ou o uso concomitante de várias delas 
podem, a um só tempo, desenvolver a sensibilidade artística e 
também dar instrumentos práticos e críticos, para compreender 
melhor os recursos da publicidade ou a intrincada sintaxe da 
linguagem jurídica.  

Tanto o sentido cultural do aprendizado quanto o sentido prático 
podem ganhar muito em profundidade ou amplitude, pela 
coordenação interdisciplinar dentro dessa área: a identificação 
da unidade cultural de um povo, em dada época, pode ser 
aprendida ao se comparar sua música, sua pintura, sua 
literatura, seu teatro e seus esportes; a leitura e a elaboração de 
manuais de instrução, ou de outros textos técnicos, viabiliza-se 
e se completa pelo uso combinado das linguagens textuais, 
gráficas e pictóricas. Os sistemas informatizados de edição de 
texto, de cuja análise e introdução como ferramenta se incumbe 
a informática, também facilitam muito a combinação dessas 
linguagens. 

  

 É preciso valorizar as variadas inteligências que os alunos têm, de forma 

a estar de acordo com as demandas educacionais da atualidade e repensar, 

constantemente, a prática pedagógica. Por exemplo, há alguns estudantes que 
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apresentam dificuldade em expressar-se por meio de texto escrito à mão, mas 

que produzem roteiros e editam pequenos filmes com maestria e criatividade, 

utilizando-se de softwares e ferramentas gratuitos e disponíveis em dispositivos 

ao alcance de qualquer indivíduo, como editores em celulares e aplicativos que 

modificam imagens. É possível aproveitar também o trabalho com TICs para 

inserir discussões acerca de temas transversais, que fogem do currículo comum 

e contribuem de forma significativa para a formação dos estudantes, visando a 

uma sociedade melhor fundamentada e que siga verdadeiramente na direção do 

progresso.   

Partindo da ideia de valorizar as variadas habilidades dos alunos e com o 

objetivo de agregar efetividade à discussão de temas transversais junto aos 

alunos, o presente trabalho partiu de conversas com os alunos sobre suas 

preferências. Ficou evidente que, de maneira significativa, os estudantes tinham 

preocupação em discutir e aprender sobre o Feminismo, visto as discussões que 

têm tomado cada vez mais lugar e ganhado mais relevância não apenas em 

ambientes formais – como a escola –, mas também no dia a dia dos alunos. Além 

disso, foi possível constatar que a maioria significativa deles havia ido, no 

intervalo de dois anos, ao menos uma vez ao Walt Disney World, em Orlando, 

Flórida e relataram momentos importantes, bem como fortes memórias afetivas 

relacionadas ao local, especialmente ao castelo de Cinderela, símbolo principal 

do Magic Kingdom, parque mais visitado do complexo de resorts.  

Assim, objetivou-se unir interesses dos estudantes voltados para o 

Movimento Feminista e para seu destino de férias preferido num projeto 

educacional – que será descrito detalhadamente no Capítulo 3 deste estudo – 

que lhes permitisse utilizar habilidades em TICs. A escolha do tema foi baseada 

na história de Cinderela, cuja primeira versão, animada, foi produzida pela 

Disney em 1950, com participação do próprio Walt Disney na produção executiva 

e que recentemente (em 2015) ganhou uma versão live-action homônima com 

características de personagens e de história significativamente diferentes da 

primeira versão, devido às mudanças sociais ocorridas no mundo nos 65 anos 

que separam as duas versões. É das duas versões que serviram de base para 

o projeto educacional que trataremos a seguir.  
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISE COMPARATIVA DAS VERSÕES DE CINDERELA  

 

 

 Para que se compreenda o efeito dos 65 anos de história que separam a 

princesa Cinderela em sua primeira versão Disney (em 1950) da segunda, em 

2015, é necessário entender, de forma geral, o contexto histórico em que se 

produziram os dois filmes em questão: em 1950, os Estados Unidos da América, 

bem como o mundo em geral, viviam uma polarização ideológica, econômica e 

política – advinda das consequências da Segunda Guerra Mundial – o que 

resultou numa produção cinematográfica de cunho maniqueísta por parte da 

indústria cultural, e a Disney foi protagonista nesse contexto, entregando-nos 

uma película que definia muito bem as personagens em dicotomias, como bem 

e mal ou mesmo feiura e beleza.  

Já em 2015, vivíamos uma realidade de pós-modernidade, isto é, um 

mundo pós moderno, sem fronteiras ou conservas culturais bem estabelecidas, 

como explicou o filósofo Zygmunt Bauman, em sua obra Modernidade Líquida 

(2001), pronto para aceitar e começar a discutir diferenças e quebras de padrão 

comportamental, o que resultou na releitura da própria Disney de uma de suas 

princesas mais celebradas cultural e economicamente: o símbolo da Disney, 

além do famoso rato Mickey, é o castelo de Cinderela. Em suma, a imagem de 

Cinderela não poderia ser deixada de lado pelos estúdios, mas não se pode 

afirmar que a mulher concebida na versão animada do conto responde, de 

alguma forma, às vontades ou desejos das garotas e mulheres atualmente.  
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2.1 HISTÓRICO FAMILIAR E CONSTRUÇÃO DA PERSONALIDADE DE 

CINDERELA 

As duas versões cinematográficas da história de Cinderela feitas pela 

Disney respondem, certamente, às demandas sociais das épocas em que se 

inserem, tanto no que concerne à personagem principal, sua antagonista, o 

príncipe e seu final feliz: a versão de 1950, eternizada pelo estúdio e cuja 

produção foi feita pelo próprio Walt Disney, nos apresenta uma mulher 

construída nos padrões do pós-guerra: idealizada no comportamento 

extremamente feminino e de beleza tipicamente americana (loira, olhos azuis). 

Ao observar a construção da história (infância à fase adulta) da protagonista, 

podemos ver a concepção de feminino utilizada – e vigente na época – utilizada 

em tal versão:  

 

Fig. 1 Cinderela e seu pai 00:01:54 (Disney, 1950). 
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Fig. 2 Cinderela chora a morte do pai, observada pela madrasta e suas filhas 00:02:17 (Disney, 

1950). 

O filme constrói a protagonista da história em dois momentos: na infância, 

junto a seu pai (figura 1), órfã de mãe; ainda criança, mas órfã também de pai 

(figura 2). Vale ressaltar que, graficamente, a cena que reflete a relação entre 

Cinderela e seu pai é bastante clara e colorida, enquanto que a cena do luto é 

mais escura, apesar de que Cinderela está iluminada pela vela (uma alusão à 

sua personalidade gentil e bondosa, isto é, a “luz”, o bem) e a madrasta e suas 

filhas estão no escuro, imagem que torna possível a associação com outros 

conceitos já cunhados pelo cinema como “o lado negro da força”, em Guerra nas 

Estrelas (1977). Quando se observa com atenção, é possível perceber que a 

relação entre Cinderela, sua madrasta Lady Tremaine e as filhas Anastasia e 

Drizela é construída apenas nos dois primeiros minutos da narrativa, o que 

demonstra a polarização estabelecida e não discutida entre a mulher ideal – 

Cinderela – e a mulher que é a causa do mal, sua madrasta.  

Já na versão da história produzida em 2015, Cinderela “ganha o direito” 

de contar sua história de vida e os caminhos que a levaram até o momento em 

que passa a viver apenas com a madrasta e suas filhas, como podemos perceber 

pelas imagens:  
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Fig. 3 Cinderela com sua mãe e seu pai 00:01:21 (Disney, 2015). 

 

 

Fig. 4 Cinderela e seu pai sendo observados pela mãe 00:03:41 (Disney, 2015). 

Aqui, podemos perceber que existe a inserção de um papel feminino na 

construção do caráter e da personalidade da protagonista, que é sua mãe, o que 

denota a relevância da sororidade na narrativa em geral (ideia que será retomada 

em outras cenas e falas ao longo do filme todo, como mostraremos mais à 

frente), bem como uma referência clara às origens do conto de fadas, que toma, 

em algumas interpretações, a alma da mãe de Cinderela como sua fada 

madrinha ou seu “anjo da guarda”, que lhe possibilita participar do baile e, 

consequentemente, conhecer o príncipe e encaminhar-se ao final feliz. Tais 

fatores acrescentam a conotação de humanidade tanto à princesa quanto ao seu 

pai, que são capazes de amar e de se entregar a relações humanas, os quais os 

diferem de forma significativa da menina e do pai construídos na primeira versão 

da narrativa da Disney.  
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No que concerne à figura 4, é importante observar que, no foco da 

imagem, estão Cinderela e seu pai, enquanto sua mãe fica em segundo plano, 

observando-os, numa posição de proteção, fato que confirma a relevância da 

figura materna na história e na formação da personalidade da Gata Borralheira.    

Faz-se necessário também ressaltar que a personagem principal não 

assume a identidade de Cinderela desde o início da narrativa, tendo como nome 

principal Ella. A alcunha de Cinderela vem de uma piada maldosa de sua irmã 

Drizela, fazendo uma junção entre seu nome “Ella” e a palavra “cinder” que, em 

inglês, significa “cinza” ou mesmo verbo “reduzir a cinzas”; se considerarmos a 

tradução disponibilizada pelo Dicionário Cambridge, cinder significa “um 

pequeno pedaço de carvão ou madeira parcialmente queimado que parou de 

conduzir chamas, mas ainda tem matéria combustível dentro de si”1.  

Assim sendo, existe uma construção pejorativa de Cinderela, por meio de 

sua alcunha, advinda da inveja de sua madrasta e de suas irmãs, que 

intencionavam prejudicar a autoestima da garota, subjugando-a de forma a fazê-

la obedecer-lhes, mas que também conserva a “matéria combustível”, isto é, a 

gentileza e a bondade de Ella (os valores que ela aprendeu com sua mãe e seu 

pai) que não são apagadas, apesar de seu sofrimento com a relação doméstica 

abusiva.  

Um fator que merece destaque na construção da personagem Ella dentro 

da narrativa cinematográfica em questão, é que ela não tem apenas as 

características esperadas de uma protagonista da Disney, como doçura ou 

beleza, mas também se torna um indivíduo forte e realista, apesar de nunca 

perder o “encanto” pela vida. Tais fatos podem ser observados na sequência de 

ações que se seguem quando ela fica órfã de mãe:  

                                                           
1 a small piece of partly burned coal or wood that has stopped giving off flames but still has 
combustible matter in it. 
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Fig. 5 A mãe de Ella está doente 00:05:22 (Disney, 2015). 

Essa cena trabalha bem o olhar do espectador: da esquerda para a direita, 

nosso olhar reconhece a janela, seguida da mãe de Ella, passando pelos objetos 

do quarto para só então reconhecermos a menina à porta do quarto, voltando 

para a imagem da mãe, como nos mostram as setas indicadoras. Esse 

movimento considera não apenas a ordem de leitura ocidental (esquerda – 

direita), mas também a posição da personagem moribunda em relação à janela 

e ao quarto: na visão ocidental, a função da janela em filmes ou quadros refere-

se a buscar aquilo que está além da janela, “[...] a visibilidade do mundo origina-

se aqui de um olhar que se lança do interior para o exterior” (BELTINGS, 2015, 

p. 127), o que se explica pela contraposição da visão oriental de janela: o mundo 

exterior é trazido para dentro de casa, enquanto que, para aqueles que vivem na 

América e na Europa, o movimento é oposto, ou seja, o mundo interior é levado 

para o exterior por meio da janela, o que torna possível interpretar que a mãe de 

Ella, localizada na porção esquerda do quadro e iluminada pela janela, 

encaminha-se para “sair de cena”, isto é, deixar a vida da filha e do marido.  

Além desse detalhe, também é possível perceber que na cena da mãe 

que se lamenta pela consciência do destino que a espera, há também a ação de 

Ella prestes a entrar no quarto, o que se caracteriza no cinema por cena de ação 

multinível, que mostra a relação entre os múltiplos caminhos de história dos 

personagens num filme; na obra em questão, pode-se perceber que a 

“finalização” da história de sua mãe irá influenciar Ella em seu caminho, tanto no 

casamento de seu pai com Lady Tremaine quanto em seus valores e caráter.  
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Fig. 6 O conselho da mãe a Ella 00:05:54 (Disney, 2015). 

O momento triste vivido pela família traz a Ella um ensinamento que levará 

por toda sua trajetória na narrativa: “Tenha coragem e seja gentil”. Esta cena traz 

o enquadramento do primeiríssimo plano, que revela, cinematograficamente, 

intimidade entre as personagens e alta conotação de expressão, o que corrobora 

a emoção do momento vivido por elas nessa parte da narrativa. Outro fator 

bastante interessante a ser observado aqui é a paleta de cores da cena: marrom 

e laranja, com especial destaque aos olhos amendoados da mãe de Ella. Trata-

se de uma referência ao outono, uma vez que o filme todo se compõe a partir da 

representação das emoções das personagens aliadas às estações do ano e 

outros elementos da natureza, como mostraremos em análises de mais cenas a 

seguir. A morte da mãe de Ella representa, desta forma, o decaimento da alegria 

e da vida na casa, assim como as árvores vão secando e perdendo as folhas ao 

longo do outono. Outro fato que comprova tal observação é a diferença de cores 

das cenas das figuras 3 e 4 em relação às cores das cenas das figuras 5 e 6. É 

como se houvesse o florescer da vida (primavera), interrompido pela desfolha 

(outono) da tristeza.  
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Fig. 7 A família de Ella chora a morte da mãe no quarto 00:06:58 (Disney, 2015). 

 

Fig. 8 O luto de Ella e seu pai 00:07:13 (Disney, 2015). 

As cenas presentes nas figuras 7 e 8 também contribuem no 

esclarecimento da formação do caráter da protagonista: primeiro, há a união da 

família no momento de tristeza, representada pelo abraço localizado no centro e 

no fundo da imagem, provindo do afastamento da câmera, o que torna a porta e 

as paredes da casa “molduras” da cena, revelando a profundidade da tristeza 

sentida por Ella e seu pai. Em seguida, a menina e seu pai já se encontram em 

luto, ambos vestindo preto, mas novamente localizados no centro da cena e 

agora, de mãos dadas, fatores que nos revelam a cumplicidade existente entre 

os dois, bem como a importância da união da família.  

Vale ressaltar que a localização das personagens que representem o bem 

no centro das cenas é ponto pacífico na versão de Cinderela de 1950 e na de 

2015 também, uma vez que a inserção das personagens no centro da cena traz 

uma ideia de harmonia e equilíbrio, diferentemente da localização das 
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personagens que representam o mal, as quais estão sempre deslocadas ou 

mesmo em diagonal.  

 

2.2. A MADRASTA, ANASTASIA, DRIZELA, CINDERELA (BEM E MAL) 

Observemos a imagem a seguir:  

 

Fig. 9 Drizela, a madrasta, Lúcifer (o gato) e Anastasia, na ordem esquerda-direita 00:02:04 

(Disney, 1950) 

A apresentação da madrasta de Cinderela e de suas irmãs, na versão da 

Disney de 1950, aparece numa estrutura triangular (essa estrutura irá perdurar 

pela narrativa toda), que revela a composição dessa família em questão: as três 

mulheres aqui apresentadas funcionam como um tripé que precisa dos três 

elementos para se sustentar, do contrário, cairia. Além disso, a câmera as 

enquadra num contra plongée 2(visão de baixo para cima, ordem do olhar direita 

para esquerda) fator que causa, no espectador, a sensação de que as 

personagens são maiores e dá a sensação de poder (VINEYARD, 1999), o que 

nos explica, graficamente, a visão da madrasta e de suas filhas em relação à 

protagonista: superioridade. A direção do olhar direita-esquerda também precisa 

                                                           
2 em francês, plongée significa “mergulho”. 
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ser ressaltada, uma vez que, tradicionalmente, na cultura ocidental (de tradição 

cristã), aquilo que se coloca à esquerda é do mal. Não se pode dizer que a 

orientação de cena não siga, mais uma vez, o momento histórico que se vivia 

em 1950, com a polarização política mundial entre direita e esquerda.  

 

Fig.10 Lady Tremaine, a madrasta de Cinderela em 1950 00:02:24 (Disney, 1950) 

A representação da madrasta de Cinderela tem elementos altamente 

significativos, a saber: o enquadramento é primeiríssimo plano, e ela se encontra 

deslocada para a esquerda, o que denota mais uma referência ao mal que ela 

representa, como percebemos pela diferença de espaço sinalizada na imagem 

acima; o olhar de Lady Tremaine está também na orientação direita-esquerda. 

Finalmente, percebe-se que ela carrega a cor verde no broche colocado em seu 

vestido, nos brincos e nos olhos: tradicionalmente, a cor verde representa os 

venenos ou a mentira, tanto na literatura quanto no cinema, sendo representado 

em personagens que tendem a enganar ou criar intrigas dentro das narrativas; 

um excelente exemplo desse fato é a icônica personagem da literatura brasileira 

Capitu, que é assim descrita por José Dias: “Capitu, apesar daqueles olhos que 

o Diabo lhe deu... Você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua 

e dissimulada.”  (ASSIS, 2002, p. 47) e lembrada por Bentinho:  
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Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade 
do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? 
Vá, de ressaca. É o que me dá ideia daquela feição nova. 
Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que 
arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos 
dias de ressaca. (ASSIS, 2002, p. 56) 

O detalhe que mais chama a atenção é a cor dos olhos da amada de 

Bentinho: são verdes. Apesar de o protagonista, tampouco o agregado definirem 

os olhos de Capitu como “verdes”, a metáfora construída por Machado de Assis, 

a qual compara os olhos de Capitu ao mar (a palavra “ressaca” faz referência 

direta ao fenômeno que se observa em praias, produto da movimentação do 

oceano) leva o leitor – incluímos, aqui, em “leitor”, críticos e teóricos da literatura 

ao longo da história – a interpretá-los como verdes, lembrando da cor do mar. 

Isso nos confere a possibilidade da mesma interpretação plurissignificativa que 

da madrasta, visto a construção da narrativa de Machado de Assis. Vale ressaltar 

também que a utilização da cor verde nos olhos é tradicional da Disney para 

representar suas grandes vilãs, como a “rainha do mal” Malévola, de A Bela 

Adormecida, 1959 e a Bruxa do Mar, Úrsula, de A Pequena Sereia (1989): ambas 

apresentam tons de verde em momentos de feitiços. 

 

Fig. 11 Lady Tremaine, a madrasta de Cinderela, em 2015 00:10:50 (Disney, 2015). 

A representação de Lady Tremaine na segunda versão do filme cabe no 

contexto da pós-modernidade: a escolha da atriz Cate Blanchett para o papel 

trouxe beleza e jovialidade (fatores inexistentes na animação de 1950) à 

personagem. Dessa forma, sua maldade e inveja estão impressas em suas 

atitudes, palavras e figurino, o que reforça a ideia da mentira e das intrigas que 

ela cria, como podemos perceber por seu sorriso pretensioso – em contraposição 

à primeira versão da personagem, que não sorri durante toda a narrativa – e sua 



45 

 

atitude julgadora, exposta por sua linguagem corporal: braços cruzados em 

frente ao corpo e cabeça inclinada para o lado. 

Assim sendo, é importante perceber que a personagem que representa o 

mal nessa narrativa não se trata mais de um elemento dicotômico, como é a 

madrasta na primeira versão, com sua feiura contraposta à beleza de Cinderela, 

sua expressão mal-humorada ao bom humor da garota, entre outros fatores. 

Aqui, temos uma personagem que tem atitudes más, despreza a garota e a faz 

de criada, mas que tem direito a uma história (que não justifica, mas explica suas 

atitudes) e a uma personalidade construída por diversos elementos, como 

decepções e situações de ciúme, que são expostas ao longo da narrativa por 

completo.  

Vale ressaltar que a produção de 2015 deu bastante atenção à parte do 

figurino, por valorização do “universo feminino” da moda, tendo sido o filme 

indicado ao Academy Award (“Oscar”) de Melhor Figurino em 2016. Acima, 

observamos que a madrasta veste a cor do luto (preto) e, num diálogo claro com 

a primeira versão da personagem, a cor da mentira e do veneno, o verde. Tais 

nuances de cores serão sustentadas por toda a narrativa. 

Já quando se trata da apresentação da protagonista da história, faz-se 

necessário ressaltar que a Cinderela animada reflete a idealização de mulher 

que foi pregada no mundo ocidental pela indústria cultural, baseada nos 

preceitos estéticos estadunidenses e padrão de beleza: mesmo tendo acabado 

de acordar, Cinderela não apresenta marcas de cansaço no rosto, seus olhos 

parecem maquiados (os cílios são grandes, como quando se usa máscara para 

cílios), o cabelo tem volume, mas não se encontra bagunçado, além de ser loiro; 

sua boca é acentuada e tem formato de coração, elemento que remete à ideia 

de romantismo e delicadeza. Sua camisola é recatada, o que demonstra 

castidade, outro valor pregado pela indústria cultural para as mulheres da década 

de 1950 e suas delicadas mãos (mesmo que ela faça a limpeza da mansão toda 

e cuide dos animais) acentuam sua feminilidade, como podemos observar 

abaixo:  
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Fig. 12 Cinderela adulta na versão de 1950 00:03:47 (Disney, 1950). 

 

Fig. 13 Cinderela adulta na janela 00:05:37 (Disney, 1950). 

Percebemos que Cinderela encontra-se já na situação de criada da casa, 

como provam sua coberta de remendos e o ambiente sem qualquer decoração 

ou requinte. Ademais, ela está se levantando da cama ao nascer do sol. Porém, 

o que chama a atenção na composição da cena é a beleza da personagem: os 
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olhos expressivos e muito azuis, o cabelo bastante arrumado em tranças, a boca 

num cor de rosa bastante feminino, as mãos delicadas e a expressão de 

docilidade. Outro fator que merece ser ressaltado é a camisola de Cinderela, 

numa modelagem bastante recatada, típica também da época.  

É importante trazer à luz o fato de que a transição entre a infância e a 

idade adulta de Cinderela na versão animada acontece de forma abrupta, sem 

qualquer evidência da criação da garota. Tal fato é importante na discussão do 

presente trabalho, uma vez que a visão de mulher que nos é passada, enquanto 

espectadores, é dicotômica (mulher boa versus mulher má) e não considera nem 

Cinderela nem sua madrasta ou suas irmãs como seres individuais que 

interagem com o meio, mas sim como estereótipos de comportamentos.  

O estilo empregado no desenho da animação de Cinderela (1950) está 

impregnado do pensamento que regia a cultura dos países do Ocidente a partir 

da segunda metade do século XX: grandes economias que precisavam entrar 

em recuperação após a Segunda Guerra Mundial, os próprios EUA enquanto 

“salvadores” da Europa e agora antagonistas da União Soviética, populações 

desacreditadas e um mundo polarizado. Coube à indústria do cinema, da 

propaganda, da moda, entre outras, a tarefa de reaver a esperança de um mundo 

melhor e famílias recuperadas. Galbraith (1993, p. 323) coloca:  

Nenhum homem faminto e sóbrio pode ser convencido a gastar 
seu último dólar em outra coisa que não comida. Mas uma 
pessoa bem alimentada, bem-vestida, bem abrigada e em tudo 
mais bem cuidada pode ser convencida a escolher entre um 
barbeador e uma escova de dentes elétrica. Juntamente com 
preços e custos, a demanda do consumidor se torna sujeita a 
administração. 

Assim sendo, a figura feminina saiu de cena enquanto coadjuvante, 

contribuinte nas fábricas que produziam artigos belicosos (Marilyn Monroe foi 

descoberta enquanto trabalhava numa fábrica de aviões) para figura coadjuvante 

dentro de casa, cuidando de seu marido e dos filhos.  Como nos explica 

Blackman (2012, pp. 14-15):  

[...]Christian Dior, que inaugurou o estilo chamado New Look. 
Termo criado pela editora de moda da revista Harper’s Bazaar, 
Carmel Snow, o New Look trazia de volta as curvas femininas e 
empregava os métodos intricados e laboriosos usados anos 
antes para a confecção de roupas. O uso de tecidos caros era 
chocante para quem havia passado pelos anos difíceis do 
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racionamento, e a volta da silhueta do século XIX, possível por 
meio de uma estruturação complicada da roupa, era vista como 
retrógrada. Porém, a maioria das mulheres interessadas em 
moda ficou encantada com o fim da austeridade e o retorno da 
feminilidade, e logo trocou sua maneira de vestir para adotar a 
visão de Dior.  

Era essencial, portanto, que a mulher assumisse sua posição social 

enquanto mãe, esposa e também como consumidora. Por conseguinte, a 

indústria passa a ter segmentos voltados apenas ao público feminino, no que 

concerne à moda, aos cosméticos que garantiam juventude e “pele de pêssego”, 

cabelos sempre arrumados e volumosos, entre outros fatores que imperavam na 

época. O New Look criado por Christian Dior figura como o marco da moda e da 

vestimenta dos anos 50 (apesar da coleção ter sido lançada em 1947), como 

podemos perceber abaixo, na icônica foto com a modelo Willy Maywald:  

 

Fig. 14 Willy Maywald estrela a campanha da coleção New Look, em 1947.3 

A cintura marcada, dando ênfase aos quadris, que parecem mais 

avantajados, a pose muito feminina, a maquiagem com destaque nos olhos e na 

boca, o comprimento de saia recatado (Dior costumava medir a saia de suas 

                                                           
3 FOLHA DE S. PAULO. Estilista Christian Dior, criador do ‘new look’, ganha livros e exposição. 

24/06/2014. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/06/1474914-estilista>. 
Acesso em: 12 out. 2017.  
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modelos, seu lema era “40 cm acima do chão”) e os seios avantajados remetem 

à ideia de feminilidade, delicadeza e, como não poderia deixar de ser, fertilidade, 

todas características vinculadas à vestimenta das mulheres dos anos dourados. 

A imagem de Cinderela exibe essas características, como podemos notar na 

cena abaixo:  

 

Fig. 15 A delicadeza das formas de Cinderela 00:06:02 (Disney, 1950). 

É importante observar, nesta cena, a posição do corpo de Cinderela: 

assemelha-se a uma posição de ballet clássico; além disso, seus pés estão em 

posição esticada, o que também garante delicadeza à cena. Mais ainda, é 

possível vê-la fazendo uma atividade tipicamente doméstica, isto é, está 

arrumando sua cama, na companhia dos pássaros e ratinhos (elementos 

fantásticos que também remetem ao conto de fadas em sua versão mais antiga). 

Assim sendo, Cinderela reflete a imagem que se queria ver de uma mulher 

durante a década de 1950: alguém que recebe ordens e as cumpre, alguém que 

realiza o trabalho doméstico com graça, eficiência e delicadeza, sem nunca 

perder o sorriso no rosto, sem ter suas mãos com calos ou os cabelos 

desarrumados. 
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Fig. 16 O quarto e as roupas de Cinderela 00:06:36 (Disney, 1950). 

Quando observamos o cenário que configura o sótão, que serve de quarto 

a Cinderela, é possível perceber que existe um trabalho cuidadoso na animação 

de fazer com que os elementos, apesar de descombinados (o que denuncia as 

mazelas dos maus tratos que sofre por parte da madrasta, como o espelho 

quebrado à direita), sejam agradáveis aos olhos. Tal efeito aparece pelo fato de 

haverem formas arredondadas, que remetem ao feminino, à delicadeza e à 

suavidade dentro da cena; isso será contraposto na narrativa posteriormente, 

quando da apresentação dos aposentos da madrasta, que têm, 

predominantemente, formas pontiagudas. Mesmo com a situação de pobreza, 

que podemos perceber no quarto de Cinderela, salta aos olhos o fato de ela 

valorizar sua vaidade, o que é denunciado pela presença dos elementos como a 

penteadeira, o espelho, a escova de cabelo e o perfume. É interessante observar 

também que a cadeira onde se encontra apoiado o vestido de Cinderela tem os 

pés de um design típico dos anos 1950, os chamados “pé palito” (indicação na 

figura com círculo amarelo), inserindo o filme de forma bastante sutil em sua 

contemporaneidade e revela o anacronismo do conto de fadas. 

Já quando há a apresentação de Ella adulta, na versão da história de 

2015, a personagem se encontra exatamente no mesmo ponto de cena onde 

sua mãe aparecera (em frente ao quarto) e segurando um livro, fatores que 
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denotam a renovação da personagem perante à história e ao público: agora, ela 

é uma mulher que teve educação (nos sentidos de caráter e acadêmico) e que 

reflete sobre o mundo ao seu redor, como evidenciado por seu olhar curioso na 

cena. Além disso, Ella não se trata de uma garota perfeita, apesar de bela; ela 

retrata a vida simples (no que concerne às economias e valores da família) que 

leva ao lado do pai:  

 

Fig.17 Ella adulta 00:07:42 (Disney, 2015). 

 

Fig.18 Ella e seu pai na sala de estar 00:07:56 (Disney, 2015). 

A composição da cena acima demonstra o tipo de vida que Ella levava ao 

lado do pai antes de ficar completamente órfã e de ser subjugada pela madrasta: 

harmoniosa. Percebemos esse fato pela simétrica divisão que se estabelece 

entre ela e seu pai – é interessante observar que as estampas dos sofás em que 

os dois se sentam não são iguais, uma vez que o sofá de Ella é mais claro, 

colorido e florido, com pés redondos e o de seu pai tem uma estampa mais 

escura e aparentemente mais masculina, com pés retos; elementos de cenário, 
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como a estátua de mármore à esquerda em cima de uma coluna grega ou 

mesmo os seis pratos decorativos típicos de porcelana chinesa e os vasos no 

mesmo azul evidenciam o caráter multicultural e acadêmico que a casa e seus 

donos têm. Tais fatores são mostrados em outras cenas da casa também, como 

exemplo, existe uma gravura japonesa e um globo terrestre no quarto principal, 

que depois se torna da madrasta. Vale notar também que, enquanto ela está 

mais iluminada, seu pai veste cores mais terrosas (marrom, predominantemente) 

e recebe menos luz na cena. Isso denota o estado de espírito em que o homem 

se encontrava. O que acontece em seguida, na história, é seu casamento com 

Lady Tremaine. 

A escolha da cor do figurino de Ella faz menção direta à primeira versão 

de Cinderela, uma vez que o azul não está presente nos olhos da atriz Lily 

James, mas que ainda assim representa as ideias de elevação e pureza de 

espírito no cinema e na literatura. Essas ideias vêm da herança grega e católica 

no mundo ocidental, como nos explica Pastoureau (2007, p. 2): 

Toda a civilização ocidental dá proeminência ao azul. [...] O Deus 
dos cristãos se converte em um Deus de luz. E a luz volta...azul! 
Pela primeira vez no ocidente, pintam-se os céus de azul (antes, 
eram pretos, vermelhos, brancos ou dourados). Mas, além disso, 
foi a expansão plena do culto mariano. Agora bem, a Virgem vive 
no céu.  

A partir do século XII, a Virgem aparece nas imagens coberta 
por um manto azul ou vestindo-o. A Virgem se converte na 
principal promotora do azul. De repente o azul se viu divinizado 
e se difundiu não apenas nos vitrais e nas obras de arte, como 
também em toda a sociedade: posto que a Virgem está vestida 
de azul, assim também o fará o Rei da França. Ao cabo de três 
gerações, o azul se converteu em uma moda aristocrática.  

  

É importante ressaltar que, por se tratar de uma nova versão de um conto 

de fadas clássico, feita pela mesma empresa (os estúdios Disney, no caso), não 

há a completa negação ou mesmo abandono de elementos presentes na 

primeira versão, pois se isso acontecesse, a caracterização da história cairia por 

terra, o que não caberia no contexto atual nem histórico da empresa.  
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Fig. 19 Cinderela abre as cortinas da casa 00:09:45 (Disney, 1950). 

Aqui, é interessante observar o maniqueísmo inerente à primeira versão 

de Cinderela: a casa é iluminada pelo gesto dela de abrir as cortinas, ou seja, 

Cinderela é aquela que traz a luz aos ambientes, estando focalizada como 

elemento do bem; além disso, pode-se perceber que há elementos que fazem 

clara referência à cultura greco-romana, cujos padrões de arte eram baseados 

na harmonia, como o vaso grego na parte mais profunda da cena (indicação com 

o número 1) ou mesmo a porta que dá acesso ao sótão, que faz alusão a colunas 

dóricas (indicação com o número 2). Mais uma vez, percebemos a inserção dos 

elementos que remetem ao equilíbrio, o qual tanto é mantido por Cinderela 

quanto quebrado por sua madrasta e irmãs. O vaso também pode representar 

uma alusão a um símbolo do feminino, já que a ideia do “cálice” não se estende 

apenas pela cultura grega como símbolo de fertilidade, mas também nas antigas 

religiões pagãs. 

Outros elementos que merecem ser analisados nessa cena são as portas 

e os espelhos presentes nela: há três portas, uma para o quarto da madrasta, 

uma para o quarto de Anastasia e outra para o quarto de Drizela. No entanto, a 

significação do número “três” não é ingênua na produção:  é necessário observar 

que, para a religião judia, a Talmud (a reunião da Mishná e da Guemaráh, 

resultando no livro que é a coleção autorizada das leis e tradições rabínicas) 
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coloca que existem, na Terra, exatamente três portas para o Inferno, localizadas 

em Jerusalém, no mar e no deserto. É possível, portanto, fazer alusão a tal 

conceito, visto que as três personagens representam o mal dentro da narrativa, 

consolidando a ideia maniqueísta aqui presente. Tal fator também fica exposto 

nos “chifres” que adornam as portas. Os espelhos estão presentes por toda a 

casa, e observamos um também para cada uma das moradoras, um símbolo de 

vaidade já aproveitado pela Disney em Branca de Neve (1937).  

 

Fig. 20 O quarto da madrasta 00:09:53 (Disney, 1950). 

Em oposição aos “aposentos” de Cinderela, o quarto de sua madrasta 

revela seu dispêndio: tapeçarias, móveis, uma grande cama e até mesmo uma 

cama para Lúcifer, seu gato. Saltam aos olhos a assimetria dos móveis, as 

formas líquidas do tapete e da poltrona (canto esquerdo) e as formas pontudas 

presentes na cena, que, segundo a teoria da Gestalt, remetem à ideia de mal ou 

incômodo. Tal ideia também aparece na produção de A Bela Adormecida (1959), 

na caracterização da vilã Malévola.  

 No entanto, não é apenas o excesso de conforto ou as formas 

pontiagudas que chamam a atenção na cena, como também a predominância 

das cores roxa e verde no ambiente. A análise da escolha das cores numa 
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película é de suma importância para a compreensão dos implícitos no filme. 

Segundo Guimarães (2008, pp.1-2):  

[a aplicação de cores] depende de uma vinculação da cor com o 
repertório cultural, ou socialmente compartilhado, que é 
característica dos códigos lingüísticos e culturais. É certo, no 
entanto, que as aplicações cromáticas mais eficientes não são 
aquelas absolutamente arbitrárias, mas aquelas que mantém 
algum vínculo com o mundo natural ou com os efeitos 
provocados durante o processo biofísico da comunicação.  

Desta forma, o repertório cultural ocidental vincula diversos significados à 

cor roxa, entre eles, alguns que se encaixam na observação do quarto da 

madrasta: trata-se de uma cor que pode trazer melancolia e ser depressiva, 

quando usada em excesso (o que se observa no quarto da madrasta), além 

disso, para a cristandade, o roxo é utilizado na época da Quaresma e os católicos 

o associam à penitência; essa cor também se apresenta vinculada ao lado oculto 

e à magia negra. Assim, se unirmos o roxo aos desenhos assimétricos e sem 

padrão que decoram a parede da madrasta, adicionando também a cor verde, 

presente no tapete, podemos perceber a conotação negativa que todo o 

ambiente passa ao espectador. Em relação ao verde, Pastoureau (2007, p. 7), 

sobre a história da cor e sua conotação, afirma:  

[...] as matérias vegetais se consomem com a luz. E as artificiais, 
ainda que deem bonitos tons, intensos e luminosos, são 
corrosivos. [...] Seja qual for a técnica utilizada, o verde é instável 
e, às vezes, perigoso. Seu simbolismo organizou-se por inteiro 
em torno desta ideia: representa tudo o que se move, muda. É a 
cor do azar, do jogo, do destino, da sorte, da fortuna.  

Podemos entender, portanto, a intencionalidade da associação da cor 

verde à madrasta: sua personalidade é perigosa, faz corroer aquilo que está à 

sua volta (a casa e a fortuna da família de Cinderela, principalmente). Além disso, 

ela se consome, isto é, desaparece, não suporta a luz, aqui representada por 

Cinderela e seu bom coração.  

Seguindo a mesma linha de significação, a Lady Tremaine encenada por 

Blanchett em 2015 é uma mulher com gostos bastante adequados a essa ideia:  
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Fig. 21 Lady Tremaine joga cartas numa festa 00:11:53 (Disney, 2015). 

Há um traço na personalidade da madrasta (o gosto pelo jogo, pela aposta 

e pela leviandade) que adiciona camadas de significação na construção da vilã 

da nova versão de Cinderela, uma vez que ela não é apenas uma pessoa má 

por causa infundada (como nos é apresentada a primeira madrasta), mas 

podemos perceber que dá valor ao material, ao dinheiro, isto é, se trata de 

alguém fútil, que não se encaixa na vida campestre de leituras de Ella e seu pai. 

Esses fatores certamente se combinam para seu desprezo pela garota.  

 

 

2.3 A OPOSIÇÃO MASCULINO x FEMININO NAS DUAS VERSÕES 

Nas duas versões do conto de fadas produzidas pela Disney, Cinderela é 

ajudada por animais, o que remete diretamente à versão de Charles Perrault4. 

Porém, é interessante observar que o protagonismo das cenas mais relevantes 

para o desenrolar da narrativa – por exemplo, a confecção do vestido para o 

baile ou o resgate da chave do quarto onde Cinderela está presa – na versão de 

1950, é dos ratinhos, especialmente de Jacques e Tatá (dois ratos machos), 

sempre com o gato Lúcifer como antagonista.  

                                                           
4 Charles Perrault foi um escritor e poeta francês que viveu no século XVII. Estabeleceu as bases 

do gênero literário “conto de fadas”, além de ter sido o primeiro a dar acabamento literário a esse 
tipo de literatura, o que lhe conferiu o título de “Pai da Literatura Infantil”. Além de Cinderela, suas 
histórias mais famosas são Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, O Barba Azul e O Gato 
de Botas.  
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Por outro lado, a versão de 2015 coloca Ella e a madrasta como agentes 

dos acontecimentos e antagonistas principais, dando a elas autonomia no 

desenrolar da história. Os ratinhos são liderados por Jacqueline (fêmea, como o 

próprio nome já mostra) e o gato não atua mais como agente do mal, tornando-

se apenas um elemento de referência à primeira versão. Essa diferença é 

relevante quando se considera a concepção de feminino e masculino veiculada 

pelos filmes, uma vez que as mudanças de cena, contrapontos e consequências 

de atos, essenciais para o desenrolar da história, são protagonizadas, na 

primeira versão, por seres do universo masculino.  

 

Fig. 22 O ratinho Jacques 00:05:12 (Disney, 1950).  
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Fig. 23 Lúcifer trama para pegar Tatá, o ratinho 00:19:41 (Disney, 1950). 

 

Fig. 24 Lúcifer atrás do vaso, como o anjo mau 00:19:49 (Disney, 1950). 

A cena acima mostra o plano de Lúcifer, o gato de estimação da madrasta 

para pegar Tatá, o ratinho recém-chegado à casa de Cinderela: ele se esconde 

atrás do vaso no topo da escada e tenta roubá-lo debaixo de uma xícara levada 

pela moça. Deve-se observar com atenção a composição de ambas as cenas: 
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na figura 23, vemos o olhar maldoso e astuto de Lúcifer tramando seus próximos 

movimentos. Em seguida, a figura 24 explicita a escolha do nome do gato (vale 

ressaltar que o gato não tem nome nem relevância expressiva na versão de 

Perrault): a forma que seu corpo toma junto ao vaso forma do “anjo caído”, isto 

é, referência clara à ideia cristã do diabo, símbolo magno do mal; as asas estão 

representadas pelas alças do vaso e a auréola, pela parte de cima do objeto, 

tudo consolidado por sua expressão maldosa, o sorriso astuto, a cauda que 

lembra a de algumas representações (especialmente as da Idade Média), os 

olhos verdes e as cores escuras predominantes na cena.  

O menor detalhe faz diferença na cena em questão: longe de Lúcifer, o 

vaso tem luz e vai ganhando sombra, o que se percebe pela mudança de cor, de 

um azul claro (quase branco) para o preto total (indicado pelo círculo amarelo na 

figura).  

 

Fig. 25 A ratinha Jacqueline 00:12:40 (Disney, 2015).  

A ratinha Jacqueline é representada com maior veracidade anatômica na 

história de Ella, apesar de sua expressão doce. Parece proposital a troca da 

personagem de Jacques para Jacqueline, visto que existe a valorização do 

universo feminino no filme todo. Observando a cena em que Ella interage com 

Jacqueline, chama atenção sua fala:  
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Fig. 26 Ella interage com a ratinha Jacqueline 00:12:37 (Disney, 2015). 

Além do enquadramento em primeiríssimo plano da personagem, sua 

linguagem corporal (corpo virado e piscadela) lhe confere uma postura esperta, 

diferentemente da inocência da primeira Cinderela. Ademais, sua fala explicita 

um pensamento impregnado dos valores do Movimento Feminista, o qual 

pretende que as mulheres – solidárias entre si – tenham lugares igualitários em 

relação aos homens dentro da sociedade.  

 

Fig. 27 Cinderela e o dedo de Anastasia 00:21:08 (Disney, 1950). 

A fala de Ella na nova versão da história mostra, mais uma vez, a 

mudança drástica na concepção de Cinderela que a própria Disney veicula. 

Quando comparamos as figuras 26 e 27, podemos perceber que a cena de Ella 
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a coloca em primeiríssimo plano, tornando-a protagonista não só da cena, mas 

também do pensamento, da ideia. Ela tem autonomia de pensamento, no caso. 

Já quando observamos a cena da figura 27, percebemos que ela nos mostra 

uma Cinderela em plano americano (da cintura para cima) dividindo a cena com 

apenas a mão de sua meia irmã Anastasia, que é capaz de oprimi-la, como 

percebemos por sua expressão de incômodo. Além disso, sua linguagem 

corporal – braços jogados para trás e corpo inclinado para a esquerda, seguindo 

a direção da mão de Anastasia – demonstra sua situação de fraqueza: ela não 

tem autonomia de pensamento nem de escolha de vida.  

 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DE ANASTASIA E DRIZELA  

A caracterização das irmãs de Cinderela na primeira versão toma o 

caminho de antítese entre beleza e feiura. Tanto Anastasia quanto Drizela são 

mulheres de aparência tão feia quanto seus corações. A animação traz 

contraposições bastante claras entre as duas e a figura de Cinderela, como se 

observa a seguir:  

 

Fig. 28 Anastasia e Cinderela em plano conjunto 00:21:06 (Disney, 1950). 
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É possível perceber a diferença gritante que existe entre a forma física de 

Cinderela e de Anastasia: a protagonista tem formas arredondadas e curvilíneas, 

suas mãos são pequenas e delicadas, sua expressão, mesmo assustada, se 

mantém feminina e graciosa. Já Anastasia tem pés grandes (característica 

relacionada geralmente ao gênero masculino), mãos grandes e quase 

desproporcionais ao seu corpo, nariz proeminente, expressão de rosto bastante 

marcada (especialmente nos olhos e na boca) e seu corpo é composto de formas 

retas.  

O mesmo efeito acontece na construção da meia irmã Drizela: suas mãos 

e pés também são desproporcionais ao seu corpo, o que denota, além da feiura 

compartilhada pelas irmãs, a distorção de personalidade que as duas carregam, 

fruto da educaçao que receberam da mãe. Outro fato que salta aos olhos é o 

fato de as duas irmãs usarem as mesmas roupas com cores diferentes (esse 

fator é aproveitado na nova versão também), o que denota a falta de 

personalidade das duas, que mais aparecem como sustentação da vontade da 

mãe que como mulheres adultas. Faz-se necessário observar, portanto, que a 

concepção da mulher, enquanto ser não pensante ou não participante ativo da 

sociedade, também se estende às meias irmãs da protagonista.  

 

Fig. 29 Drizela e Cinderela 00:21:13 (Disney, 2015). 
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Mais uma vez, observamos que as duas personagens são mostradas em 

plano conjunto, mas que Drizela, com sua posição e linguagem corporal “invade” 

o espaço de Cinderela, ocupando dois terços da cena e dominando-a. Sua 

expressão é forte, marcada, seu nariz é proeminente, seu queixo é 

masculinizado. Seus olhos (e também os olhos de Anastasia) foram desenhados 

de forma que não tivessem traços de feminilidade, é possível identificar esse 

traço na falta de cílios proeminentes e no formato arredondado dos olhos de 

cada uma das irmãs. Vale ressaltar que, mais uma vez, Cinderela apresenta 

características de ballet clássico, nesse caso, sua mão se encontra em tal 

posição, denotando delicadeza, como podemos comparar com a imagem de 

Cecília Kerche, renomada bailarina brasileira:  

 

Fig. 30 Cecília Kerche em A morte do Cisne5 

                                                           
5 ANEXO NO FESTIVAL. Cecília Kerche em chat no AN.com. 19/07/2010. Disponível em: 

<wp.clicrbs.com.br/anfestival>. Acesso em: 23 out. 2017. 
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Fig. 31 Anastasia e Drizela em plano conjunto 00:24:47 (Disney, 1950).  

Já na nova produção de Cinderela, a escolha do diretor Kenneth Branagh 

foi de não retratar a feiura de Anastasia e Drizela por meio de suas figuras físicas, 

mas sim pelos exageros nos figurinos (bastante variados, para mostrar o 

dispêndio de ambas) também cor de rosa e amarelos, e em seus trejeitos. Ambas 

usam muitas joias ou acessórios de cabeça, saias rodadas e são retratadas 

como garotas fúteis, sem qualquer tipo de cultura letrada:  

 

Fig. 32 Anastasia e Ella 00:20:49 (Disney, 2015).  
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Fig. 33  Drizela 00:26:24 (Disney, 2015).  

Percebe-se, portanto, o mesmo segmento da caracterização de Lady 

Tremaine: suas filhas não se contrapõem a Ella por feiura, característica que 

poderiam estar localizadas nas camadas mais simples de significação. Pelo 

contrário, elas se diferenciam da meia irmã pelas expressões, pelas vontades 

fúteis, pela cobiça à coroa e mesmo pelas intrigas que criam junto à mãe. Não 

se pode esquecer que o público consumidor da Disney mudou de forma 

significativa ao longo de 65 anos, assim como o mundo em si. Assim sendo, não 

seria possível apresentar as personagens com as mesmas características a um 

público que é mais contestador. No entanto, não se deve deixar de considerar 

que ainda se trata da reprodução de um conto de fadas, então as atitudes das 

irmãs não são, de forma alguma, surpreendentes.  
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2.5 IDENTIDADE E PERDA DA AUTOESTIMA 

A identidade “Cinderela” – a garota subjugada pela família de 

consideração, que se submete aos caprichos absurdos da madrasta e das irmãs 

invejosas – é construída na versão de 2015 por meio de um processo da perda 

da autoestima que se apresenta na película pela mudança de roupas e do cabelo 

de Ella. É o processo contrário – a recuperação da autoestima, portanto – que 

leva a garota ao seu final feliz.  

 

Fig. 34 Ella serve o chá, observada pela família 00:21:02 (Disney, 2015).  

Na figura 34, é possível perceber que Ella faz o trabalho que uma criada 

faria (servir o chá), mas ainda conserva seu cabelo bem arrumado, o corselet e 

até um sorriso irônico no rosto quando participa do mesmo cenário que sua 

“família”. A garota se encontra em foco na cena, observada por sua irmã e por 

sua madrasta, que ocupam o lugar que antes pertencia a ela e a seu pai. A 

focalização de Ella na cena, aliada à falta de foco em sua família trata-se de uma 

técnica de cinema chamada depth staging6. Além disso, o fato de ela estar de 

costas em relação a sua madrasta e sua irmã denota que, apesar de a casa ter 

sido tomada por elas no sentido físico e econômico, seus pensamentos seguem 

independentes e fortes. A seguir, observamos uma mudança de cena que 

representa o início do “reinado” da madrasta no pequeno palacete bucólico que 

é a casa de Ella:  

                                                           
6 em tradução livre para o português, “aparecimento em profundidade”.  
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Fig. 35 Ella amarra os sapatos da madrasta 00:23:56 (Disney, 2015).  

Aqui, é importante perceber que a madrasta sustenta as mesmas cores 

apresentadas na primeira versão de Cinderela (já tendo utilizado o verde, agora 

veste roxo), corroborando a caracterização da personagem e suas atitudes. A 

cena toda se encontra numa penumbra em relação à luz que incide sobre Ella, 

mostrando a conotação de bem e mal implícita às duas personagens. Além 

disso, Ella já se encontra com uma faixa prendendo seu cabelo para trás. Sua 

posição também é de submissão à madrasta, que a olha de cima para baixo, 

denotando a hierarquia que ela estabeleceu entre ela própria e a garota.  

 

Fig. 36 Ella dorme junto à lareira 00:25:29 (Disney, 2015).  
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Fig. 37: As cinzas caem sobre Ella 00:25:37 (Disney, 2015).  

 

Fig. 38 Ella coberta de cinzas 00:25:42 (Disney, 2015).  

 

Fig. 39 Ella sofre com a humilhação da família postiça 00:27:29 (Disney, 2015).  

A sequência de acontecimentos em que figuram Ella dormindo junto à 

lareira para se aquecer, as cinzas caindo sobre ela e a protagonista acordando 

toda coberta em cinzas tem grande relevância na narrativa de 2015: primeiro 

porque faz menção gráfica direta ao título “A gata borralheira”, atribuído, por 
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exemplo, ao conto italiano La Gatta Cenerentolla7, que, segundo pesquisas, teria 

dado origem à história de Cinderela registrada por Perrault. Tal relação pode ser 

comprovada pelo borralho (ou cinzas) que cobre a face de Ella, seu cabelo e seu 

vestido. Depois porque marca, no filme, a transformação de Ella de dona e 

herdeira legítima da casa em criada (é importante ressaltar esse fato pois ele 

será conflitado na aparição da fada madrinha).  

Finalmente, Ella é mostrada ao espectador da forma menos idealizada 

possível: suja, com o cabelo desarrumado, as vestes manchadas pelas cinzas 

da lareira, consolidando, assim, a imagem completamente diferente daquela 

veiculada pela versão original da Disney, que a coloca sempre numa posição 

impassível, quase que impermeável aos maus tratos da madrasta e de suas 

irmãs. Ella ganha, portanto, mais uma camada de significação: é humana, capaz 

de sentir tristeza, frustração e raiva. Sua posição prostrada, na figura 38, não 

transparece qualquer outra conotação que não essa. Somente assim poderá 

buscar de volta sua autoestima e recuperar sua identidade, numa jornada interna 

digna de uma heroína. 

Para que se compreenda bem o salto que a narrativa da Disney deu em 

65 anos, devemos considerar um trecho da narrativa que se enquadra na cena 

exposta na figura 38: “[...] parecia que a madrasta e as irmãs haviam 

transformado Ella numa criatura feita para os trabalhos pesados. ” (Disney, 2015, 

00:27:29). Essa fala da narradora (que, não por acaso, é sua fada madrinha) 

explicita a humilhação que sofreu, a perda de sua dignidade e a posição social 

desfavorável em que Ella foi colocada, uma vez que, já sabemos, foi criada por 

uma família de valores estabelecidos, cuja cultura era vasta e num lar 

harmonioso. No entanto, a versão de 1950 nos mostra uma Cinderela quase que 

afeita ao trabalho pesado, como podemos ver:  

                                                           
7 A gata Borralheira 
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Fig. 40 Cinderela lava o chão e entoa “Canta, rouxinol” 00:26:50 (Disney, 1950).  

Em uma das cenas mais conhecidas do filme de 1950, Cinderela aparece 

agachada, limpando o chão da casa (o balde à direita expõe sua ação na cena 

em questão) enquanto canta e se vê refletida nas bolhas de sabão. É notável 

que ela não pareça incomodada com o trabalho pesado que tem de fazer, além 

de não descuidar de sua vaidade (ela arruma o cabelo), mesmo enquanto 

trabalha. Sua expressão continua delicada, assim como sua linguagem corporal, 

especialmente suas mãos. Tais elementos cênicos revelam a mentalidade 

vigente na década de 1950, a qual atestava o fato de uma mulher ter de ser dona 

de casa satisfeita, agradecida ao marido por prover o sustento monetário da 

casa, esmerada com as tarefas da casa e vaidosa; todas as incumbências 

deveriam acontecer ao mesmo tempo.  A Cinderela de 1950 não esboça, durante 

a narrativa, qualquer tentativa de fuga da casa, de se rebelar contra a madrasta 

ou de tentar mudar, enquanto protagonista, sua situação de vida. Essa revolta é 

o que faz Ella, em 2015, ter a grande reviravolta em sua vida:  
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Fig. 41 após ser humilhada, Ella cavalga em sua égua pela floresta 00:28:02 (Disney, 2015).  

O enquadramento da cena é típico de filmes de aventura e traz ao 

espectador a sensação de velocidade em que a personagem se encontra, o que 

é bastante peculiar e notável num filme sobre uma princesa Disney. Esse fato 

também demonstra a postura diferenciada da produção do filme em relação à 

concepção de mulher que se quer passar, mais uma vez, provando sua 

adequação ao público atual, que não dispensa nem rechaça completamente a 

ideia da princesa e do final feliz, mas que também já não mais aceita uma mulher 

irreal e sem protagonismo como personagem principal.  

Logo após sofrer a humilhação e ganhar o apelido de “Cinderella” de suas 

irmãs e madrasta, Ella resolve cavalgar pela floresta que circunda sua casa. 

Essa atitude denota a revolta da garota, a ausência de conformismo com a 

situação em que vive. Acima de tudo, uma busca pela liberdade (de ir e vir, de 

pensamento, de escolha) que lhe foi cerceada. No meio do caminho, uma grata 

surpresa narrativa:  

 

Fig. 42 Ella se depara com um cervo 00:28:22 (Disney, 2015).  
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Fig. 43 Ella salva o cervo de ser caçado 00:28:38 (Disney, 2015).  

Ella se depara com um cervo (figura 41) e sua expressão corporal não 

denota qualquer medo ou susto, pelo contrário, como alguém que cresceu numa 

fazenda e tem uma relação simbiótica com os animais (fato que não fere, em 

momento nenhum, a verossimilhança interna do filme, já que a ideia de magia 

está inserida no filme todo, de forma denotativa e conotativa), ela se põe a ajudá-

lo (figura 42). Ela percebe que ele será caçado e diz-lhe que corra. O cervo, 

prontamente, cumpre a sua “ordem” e foge, sendo salvo por ela.  

O fato de a garota topar com um cervo serve duplamente à conotação 

alcançada pelo filme: no contexto de reinado que circunda a narrativa toda, a 

caçada é um tipo de atividade que cabe bastante bem, uma vez que se trata de 

um “esporte” praticado por nobres (e apenas nobres) na Europa. Assim sendo, 

existe uma relação clara com a realidade. A serventia conotativa mais implícita 

no filme é o fato de o cervo ser o responsável pela entrada do segundo homem 

(após seu pai) na vida de Ella, o príncipe.  

A ideia de o cervo introduzir o novo homem na vida da protagonista é, 

também, muito adequada às camadas conotativas do filme, uma vez que o cervo, 

para as antigas culturas pagãs, representa o chamado deus cornudo, que 

simboliza a força masculina que se complementa à feminina (representada pela 

deusa) na natureza. Assim sendo, temos aqui a inserção de um homem que não 

terá posição mais importante que Ella no filme, nem por sua nobreza nem pelo 

amor que ela sente, mas sim terá uma posição igualitária, que se complementa 

à dela.  
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Fig. 44 Ella e o príncipe conversam 00:30:38 (Disney, 2015).  

Na cena em questão, o príncipe questiona Ella sobre o porquê de ter 

ajudado o cervo a fugir. É interessante notar que a moça cavalga com uma perna 

de cada lado do cavalo, quando o costume era que moças cavalgassem com as 

duas pernas de um lado (para mostrar recato), o que já demonstra uma 

subversão a regras. Ademais, ela se encontra cavalgando sem cela, o que 

denota outro traço de sua personalidade: apesar de gentil, bondosa e graciosa, 

Ella também é corajosa e selvagem, na acepção da palavra que nos dá Estés 

(2014, p. 21):  

[...] o termo selvagem neste contexto não é usado em seu atual 
sentido pejorativo de algo fora de controle, mas em seu sentido 
original, de viver uma vida natural, uma vida em que a criatura 
tenha uma integridade inata e limites saudáveis. Essas palavras, 
mulher e selvagem, fazem com que as mulheres se lembrem de 
quem são e do que representam. Elas criam uma imagem para 
descrever a força que sustenta todas as fêmeas. Elas encarnam 
uma força sem a qual as mulheres não podem viver.  

Ella é, dessa forma, mais que uma nova versão da Cinderela eternizada 

pela Disney em 1950, ela é uma releitura da mulher que pode viver dentro de 

cada espectadora (e por que não consumidora?) do filme. Sua atitude é 

contestadora quando conversa com o príncipe, sem saber que se dirige à 

realeza:  
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Fig. 45 Ella discute com o príncipe sobre a caçada 00:31:28 (Disney, 2015).  

Apesar do encanto que sente pelo homem que acabara de conhecer, Ella 

responde com contestação à pergunta do príncipe sobre a razão de ter salvado 

o cervo que ele caçava. Nessa cena, podemos perceber, pela fala da moça, que 

ela se coloca contrária a conservas culturais que julga erradas, como no 

contexto, a caçada. Mais uma vez, o filme se coloca de forma bastante adequada 

ao contexto atual, uma vez que a postura contestadora da protagonista responde 

às demandas sociais (especialmente femininas) do século XXI e também se volta 

para a questão da preservação da vida animal, questão que vem sendo bastante 

discutida nos últimos anos da segunda década do século XXI.  

Vale ressaltar também que a cena é colocada em plano conjunto, e Ella e 

o príncipe dividem-na de forma quase simétrica, revelando a construção do 

relacionamento que se pretende passar no filme todo: o encanto extrapola a 

beleza exterior, o amor é construído por meio do diálogo. Deve-se considerar 

também que os encontros de Ella e do príncipe são poucos, devido ao fato do 

filme retratar um conto de fada, o que conserva a verossimilhança interna da 

narrativa – não se poderia construir uma relação mais extensa, ou então o 

“encanto” do conto de fada estaria perdido. 

Queremos destacar a forma como o príncipe se apresenta a Ella. Sua fala 

é “Não sabe quem sou? Bem, me chamam de Kit.” (00:29:34), o que nos traz a 

quebra de uma expectativa estabelecida pelos contos de fada: pelo fato do 

príncipe (ou o a união matrimonial com ele) ser, por costume, o valor procurado 

pela plebeia, espera-se que ele se apresente como realeza ou que a cena, de 

alguma forma, permita que a consciência deste fato exista para a protagonista. 
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Nessa cena, no entanto, o príncipe esconde seu título de nobre e herdeiro do 

trono para apresentar-se somente por seu primeiro nome de batismo. Além 

disso, coloca-se como um “aprendiz do ofício de seu pai” quando conversa com 

Ella, numa tentativa de descobrir o nome da garota. Mais à frente, na narrativa, 

ele é quem decide que todas as garotas (nobres e plebeias) devem ser 

convidadas ao baile, pois sua finalidade não é encontrar uma esposa, mas sim 

rever a camponesa misteriosa que lhe chamou a atenção para sua atitude.  

Uma cena como essa seria impossível na versão de 1950. Cinderela troca 

pouquíssimas palavras com o príncipe, além de se apaixonar por ele (e ele por 

ela, reciprocamente) somente no momento do baile, quando dançam. Essa ideia 

também já foi contestada pela própria Disney no sucesso Frozen, de 2014.  

Algumas outras versões da história de Cinderela já haviam construído a 

relação amorosa dos dois de forma diferente e mais complexa que a versão de 

1950 da Disney, como Ever After 8(1998) ou mesmo o clássico da Cinderela 

moderna Pretty Woman 9(1990). Entretanto, o fato de a própria Disney reler 

personagens das quais o próprio Walt Disney participara das concepções, 

demonstra uma preocupação grande com os valores veiculados pelas produções 

cinematográficas dessa empresa, que são, sem qualquer dúvida, formadores de 

opinião no mundo todo.  

 

Fig. 46 Kit, o príncipe 00:32:26 (Disney, 2015).  

 

                                                           
8 Em português, Para Sempre Cinderela.  
9 Em português, Uma Linda Mulher. 



76 

 

 

Fig. 47 Ella é observada por Kit 00:31:00 (Disney, 2015).  

É muito importante observar que a mudança perceptível nos personagens 

de Cinderela (1950) para Cinderela (2015) se dá pela reconstrução das atitudes 

individuais de cada elemento, o que resulta numa narrativa completamente 

reconstruída. Assim sendo, as referências à história contada anteriormente pela 

Disney ou mesmo pela versão do conto de Perrault estão presentes na produção 

de 2015. Em tempo, o novo filme de Cinderela não pretende destruir a história já 

veiculada nem virar as costas ao passado, mas sim contestá-lo e tornar possível 

sua releitura para um público que tem outras vontades e demandas.  

Por isso, o príncipe de Cinderela (2015), interpretado por Richard 

Madden, responde ao padrão eurocêntrico de beleza, assim como a própria Ella 

de Lily James, como se vê nas figuras 45 e 46, respectivamente: cena construída 

em primeiríssimo plano, para enfatizar a beleza do príncipe e reforçar a ideia já 

estabelecida pelos contos de fada do amor de uma vida toda; cena construída 

em plano conjunto, mas com dinamismo (Ella ocupa dois terços da cena, que se 

encontra em movimento circular anti-horário, como indicado pelas setas), 

enfatizando a beleza natural e simples de Ella, bem como seu olhar curioso em 

relação ao homem que conhecera.  
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2.6 A PERSONAGEM DO REI 

 

Fig. 48 A coroa do rei jogada janela afora 00:23:39 (Disney, 1950).  

 

Fig. 49 O rei visto através da coroa 00:23:43 (Disney, 1950).  

Na animação de Cinderela, existe uma diferenciação bastante bem 

definida dos papéis masculinos e femininos: os primeiros se destinam ao 

governo, tomada de decisões e ação (os ratinhos, o rei, o príncipe, o duque) 
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enquanto que os segundos estão dentro da casa, da costura, da bondade 

infundada ou mesmo das intrigas e mentiras (Cinderela, madrasta, irmãs, fada 

madrinha).  

Nas figuras 47 e 48, passamos, como espectadores, a conhecer o rei em 

dois momentos: primeiro, vemos uma coroa sendo arremessada por uma janela, 

e podemos perceber o agente da cena trata-se de alguém com temperamento 

forte, impaciente e até violento. Tal efeito é causado por uma técnica de 

movimento de câmera chamada de PDV projétil10, que significa Ponto de Vista 

do Projétil – no caso, a própria coroa. Essa técnica permite a quem assiste ao 

filme experimentar (ou perceber a sensação) do projétil e os efeitos de 

velocidade pelo qual o projétil passa (VINEYARD, 1999).  

Em seguida, a cena traz a coroa como “moldura” da imagem do rei, 

técnica de câmera chamada de vinheta (VINEYARD, 1999), que permite ao 

espectador ver apenas através da forma que a câmera permite (no caso, o 

buraco formado pela coroa arremessada). Nosso olhar se volta primeiramente à 

coroa e depois ao homem que aparece emoldurado por ela; a sintaxe dessa 

imagem nos ajuda a construir a ideia de que esse homem se trata do monarca 

que governa o reino onde Cinderela vive, com os seguintes elementos: a 

violência (o arremesso capaz de quebrar uma janela); a coroa (símbolo do poder 

da monarquia); o uniforme militar com ombreiras; a pena com que assina 

documentos; as leituras (pergaminhos e livros), que são símbolos da cultura 

elevada, destinada à nobreza.  

O monarca retratado na versão animada de Cinderela não se trata, em 

nenhum aspecto de alguém frágil, pelo contrário. É importante saber que a ideia 

de casar o príncipe vem dele próprio e o baile também é organizado para cumprir 

tal objetivo. Outra cena que define, na tela, o rei e sua atitude revela o cuidado 

da produção do filme, como podemos observar a seguir na figura  

                                                           
10 POV Projectile, em inglês. 
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Fig. 50 as leituras do rei 00:24:46 (Disney, 1950).  

É possível ler, grafados nos livros, os nomes dos autores lidos pelo rei e 

inferir, assim, suas preferências e os formadores de sua opinião. Com o olhar 

ocidental de leitura (da esquerda para a direita), vemos Homero, seguido por 

Platão e, por fim, Rabelais. A ordem em que as obras aparecem (da esquerda 

para a direita) é praticamente cronológica, uma vez que vemos Homero, autor 

que se situa no Período Arcaico da Grécia Antiga, sucedido por Platão, que 

pertence ao Período Clássico, seguido finalmente por Rabelais, pensador 

francês da Renascença cuja obra ficou conhecida pela crítica social e 

valorização da capacidade humana. É possível pensar também na escolha de 

Rabelais para integrar a seleção de leituras do rei por se tratar justamente de um 

autor francês, conterrâneo, portanto, de Perrault, que detém a mais famosa 

versão escrita deste conto de fadas, o que ajuda o espectador a se situar no 

espaço da narrativa.    

  A primeira obra aparece em vermelho e provavelmente se trata de A 

Ilíada, já que a gravura no tombo é um típico capacete troiano. Além de 

considerarmos o teor da narrativa que se insere no poema épico dessa obra (de 

forma sucinta, os cinquenta dias durante o último ano da Guerra de Troia), a cor 

do livro adiciona significação à interpretação da personalidade e dos objetivos 

do rei, como explica Pastoureau (2007, p. 3):  
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[o vermelho] era uma cor admirada [na Antiguidade], e se lho 
confiavam os atributos do poder, por assim dizer, os da religião 
e da guerra. O deus Marte, os centuriões romanos, alguns 
sacerdotes. Todos se vestiam de vermelho. Isso prevaleceu 
porque remetia a dois elementos onipresentes em toda a 
história: o fogo e o sangue.  

 

O rei provavelmente carrega em si a belicosidade dos habitantes de Ílion, 

característica bem cabida para um chefe de estado, isto se considerarmos o 

sema “sangue” na cor vermelha. Fazendo menção a outro elemento da cultura 

grega, esse livro em vermelho nos permite lembrar do mito de Prometeu, que 

roubou o fogo dos deuses (metáfora para o conhecimento) e o deu aos homens; 

encontramos, assim, mais uma característica típica da monarquia neste rei: 

conhecimento, cultura, sabedoria. Vale lembrar que as referências ao mundo 

greco-romano aparecem ao longo da narrativa toda, seja pela valorização da 

ideia de harmonia e retidão que passa a própria Cinderela, seja para denotar a 

personalidade de seu futuro sogro.  

No meio, encontra-se uma obra do filósofo grego Platão, que viveu no 

Período Clássico, momento da história da Grécia Antiga marcado tanto pelas 

Guerras Médicas (mais uma referência à guerra e militarismo no personagem) 

quanto pela soberania cultural dos gregos, ou seja, dos fundamentos da 

sociedade ocidental. Interessa lembrar também que as duas cidades-estado que 

protagonizaram o período destacavam-se por suas diferenças políticas, sendo 

Esparta governada uma oligarquia militarista e Atenas, por uma aristocracia 

democrata. Apesar de o pai do príncipe não fazer parte de uma oligarquia ou de 

uma democracia, trata-se, obrigatoriamente, de um militar (sua vestimenta nos 

mostra esse fato) e um aristocrata.    

É importante lembrar que Platão, entre todos os seus feitos, foi fundador 

do pensamento dualista, que se trata de uma concepção filosófica de mundo 

baseada em dois princípios ou realidades obrigatoriamente opostas, que sejam 

irredutíveis entre si e de impossível junção entre ambos (ABBAGNANO, 2007), 

o que se encaixa bem na narrativa em questão, que traz, de forma bastante 

explícita, o bem e o mal como opostos que não se misturam.  Ademais, um dos 

símbolos presentes no tombo da obra é a flor de lis (destaque na figura), símbolo 

reconhecido mundialmente por remeter à monarquia francesa, especialmente ao 
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rei da França, o que corrobora o espaço da narrativa ser o referido país; significa 

também poder e soberania. 

A última leitura do rei se trata de Rabelais, expoente humanista do 

Renascimento e autor dos romances Gargântua (1532) e Pantagruel (1532). A 

valorização do poder humano, referência aos valores greco-romanos, surgida 

durante a Baixa Idade Média – principal questionamento do Humanismo – e a 

característica principal dos personagens principais de cada romance 

(homônimos, respectivamente), a gulodice, nos remetem ao personagem do rei 

criado para a primeira versão de Cinderela da Disney.  

Há apenas um momento em que o rei aparece perto do príncipe em 

Cinderela (1950), que é no casamento, o que consolida a imagem estereotipada 

que se tem de um monarca ocidental, ou seja, alguém que não demonstra 

fraquezas ou sentimentos. Mais ainda, uma imagem essencialmente masculina, 

visto que a característica da força é atribuída ao homem na narrativa em questão.  

A composição da personagem do rei em Cinderela (2015) difere muito 

daquela criada na primeira versão, pois existe uma sincera interação entre ele e 

o príncipe Kit, não apenas em suas posições de monarca e herdeiro do trono, 

mas especialmente enquanto pai e filho. A cena que apresenta o rei, inclusive, o 

mostra junto a seu filho:  

 

Fig. 51 Kit e seu pai, o rei 00:33:53 (Disney, 2015).  

O diálogo dos dois acontece após o rei ser examinado por um médico e 

constatar que tem pouco tempo de vida. A partir desse fato, ele passa a se 

preocupar com o fato de seu filho não ser casado, nem ter herdeiros. Apontamos, 

na cena (figura 50), a relação íntima entre pai e filho, o que se percebe pelas 
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roupas não oficiais que o rei veste e o cenário, que, composto pela cama como 

objeto principal, nos evidencia serem seus aposentos pessoais. A expressão do 

rei se mostra cabisbaixa e preocupada, o que o torna essencialmente humano, 

isto é, alguém que reage às situações de forma orgânica e não estereotipada, 

apesar de sua posição de governante.  

 

Fig. 52 A morte do rei 01:20:41 (Disney, 2015).  

A narrativa de Cinderela produzida em 2015 apresenta um momento de 

singular fragilidade num universo exclusivamente masculino (o palácio), uma vez 

que é construído apenas por personagens homens (o rei, Kit, o capitão da guarda 

e o grão-duque): o monarca principal morre, fazendo do então príncipe o novo 

rei. No entanto, a ênfase que o filme dá não é à oficialização da posse desse 

novo rei, mas sim ao momento de tristeza e dor que o príncipe passa.  

A fragilidade do rei é absoluta, uma vez que sua vida já não mais existe, 

enquanto que a fragilidade do príncipe aparece na cena pela posição fetal em 

que ele se apresenta, abraçado ao pai. O ângulo dramático da câmera dá ao 

espectador a sensação de estar olhando pai e filho como se estivesse acima 

deles, o que confere às personagens uma dimensão diminuída, ou seja, a forma 

(ângulo da câmera) dá sentido ao conteúdo da cena (a fragilidade e a tristeza do 

príncipe). 

 Outro fato que deve ser lembrado é que a perda do pai o coloca no 

mesmo patamar de Ella, pois ela também é órfã, isto é, já passou pela dor do 

luto. Mais um sinal da equidade construída para o casal protagonista da história 

de 2015.   
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2.7 O VESTIDO, OS SAPATINHOS E A FADA MADRINHA 

 Elementos de muita significação na história, o vestido e os sapatinhos de 

cristal são dados a Cinderela por sua fada madrinha e permitem a ela, dentro da 

narrativa, que vá ao baile. Na versão de 1950, o primeiro vestido é feito para 

Cinderela pelos ratinhos que são seus amigos, os quais lhe fazem uma surpresa, 

enquanto que essa atividade é transferida a Ella – mais uma vez protagonista e 

senhora de sua vontade, mesmo que fazendo uma atividade tipicamente 

feminina – na versão de 2015. É importante apontar que as cenas-chave da 

versão de 1950 foram mantidas em 2015, como forma de manter a relação entre 

as duas versões, animada e live-action, com o objetivo de que não se perdesse 

de vista que o novo filme se trata de uma releitura do antigo. Assim, os ratinhos 

não são agentes de mudança (confecção do vestido) para Ella, mas aparecem 

na cena (indicação em vermelho, figura 53).   

 

Fig. 53 o vestido de Cinderela, feito pelos ratinhos 00:36:48 (Disney, 1950).  
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Fig. 54 Ella confecciona seu vestido a partir de outros retalhos 00:42:34 (Disney, 2015). 

 Uma vez que o vestido representa a condição que permite a Cinderela 

comparecer ao baile – ele respeita o código de vestuário social do evento – a 

madrasta e suas filhas sentem-se ameaçadas pela beleza da moça e revelam 

sua face mais cruel, numa cena de violência física, rasgando o vestido de 

Cinderela.   

 

Fig. 55 Lady Tremaine e as filhas observam Cinderela, atônitas 00:40:26 (Disney, 1950).  
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Fig. 56 O vestido de Cinderela 00:40:24 (Disney, 1950).  

 

Fig. 57 Drizela puxa o colar de Cinderela 00:41:04 (Disney, 1950).  
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Fig. 58 Anastasia rasga parte do vestido de Cinderela 00:41:12 (Disney, 1950).  

 

Fig. 59 Transição da cor do fundo de tela 00:41:14 (Disney, 1950). 
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Fig. 60 Fundo da tela vermelho e preto 00:41:16 (Disney, 1950).  

 

Fig. 61 o desespero de Cinderela 00:41:15 (Disney, 1950).  
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Fig. 62 a madrasta e suas filhas observam Ella 00:43:09 (Disney, 2015).  

 

Fig. 63 o vestido de Ella 00:43:10 (Disney, 2015).  

 

Fig. 64 Lady Tremaine rasga o vestido de Ella 00:43:59 (Disney, 2015).  
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Fig. 65 Drizela ofende Ella 00:44:03 (Disney, 2015).  

 

Fig. 66 A ameaça da madrasta 00:44:26 (Disney, 2015).  

 O trabalho gráfico da animação de Cinderela é, de forma expressiva, mais 

agressivo que as cenas rodadas em 2015. Isso se dá primeiramente pelo fato de 

a animação oferecer maiores possibilidades de extrapolação de cenário, cores e 

expressões sem que haja qualquer perda de significado na história. Depois, pelo 

fato de a animação estar locada nos anos de 1950, época em que socialmente 

havia uma maior aceitação de seriedade e até mesmo de expressões sisudas. 

 Como se nota nas figuras 56, 57, 58, 59 e 60, a distorção da imagem das 

irmãs de Cinderela revela a crueldade delas, a raiva e a inveja que sentem em 

relação à meia irmã. O cenário deixa de ser a casa em que elas moram e fica 

sem qualquer forma, num trabalho progressivo de cor: do roxo ao magenta, 

chegando ao vermelho. Assim como existe um descontrole emocional por parte 

das duas personagens e um horror expresso por Cinderela na figura 60, o 
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cenário vai se tornando mais vermelho e escuro, clara representação do mal nas 

cenas.  

 Já no live-action de 2015, as cenas respeitam mais a ideia de realidade, 

apesar de os acontecimentos respeitaram a mesma ordem que a primeira versão 

da história. Assim sendo, a crueldade e a agressividade são representadas de 

uma forma mais sutil, mas não menos efetiva para o efeito de sentido que se 

pretende criar; como se conta com o fator humano de cada personagem (fato 

que se apresenta como objetivo dessa produção), podemos perceber, na figura 

61, que Anastasia tem uma expressão de curiosidade ardilosa, a madrasta 

transita entre a incredulidade e a raiva, enquanto Drizela está escancaradamente 

despeitada em relação à meia irmã que desce a escada eu seu vestido simples.  

 Um fator que se observa nas duas versões de Cinderela é que o vestido 

pertencia à mãe da garota, e ela expressa esse fato para a madrasta e as irmãs. 

Deve-se considerar esse fator também na construção da personalidade 

pessimista e ciumenta de Lady Tremaine. Assim, ela mesma, na versão de 2015, 

começa a rasgar o vestido de Ella, diferentemente da indução que acontece na 

versão de 1950. Aqui, o ato de rasgar o vestido não toma as proporções 

distorcidas que vemos na animação, até pelo fato de termos conhecido, como 

espectadores, a mãe de Ella e a relação das duas, tornando o “simples” ato muito 

significativo no que diz respeito à simbologia que tem na trama das duas versões: 

a perda da esperança.  

O grotesco está presente na expressão de Drizela (figura 64), em sua 

maquiagem exagerada, suas joias disformes e reluzentes ao extremo. Ademais, 

o que ela faz a Ella não é físico, mas moral: ela a ofende com palavras. Devemos 

considerar que dentro do clima criado pela narrativa não se sustentaria uma cena 

de violência física, pois o impacto de uma cena como essa extrapolaria a justa 

medida que um filme Disney tem hoje em dia. A madrasta, por sua vez, aponta 

o dedo indicador para Ella (figura 65), enquanto afirma que a garota não irá ao 

baile. Sua ordem, sua posição ameaçadora e o dedo imperativo lhe conferem 

uma violência igual àquela mostrada na versão de 1950.  
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A perda da esperança de Cinderela é representada de forma bastante 

parecida nas duas versões, como observamos nas figuras 67 e 68:  

 

Fig. 67 a perda da esperança de Cinderela, primeira versão 00:42:13 (Disney, 1950).  

 

Fig. 68 a perda da esperança de Cinderela, segunda versão 00:41:52 (Disney, 2015).  

A personagem encontra-se na mesma posição e no mesmo local: 

prostrada, a chorar, no jardim de sua casa, perto de uma fonte e uma estátua. 

No caso da primeira cena, percebe-se a profundidade que toma Cinderela em 

relação ao espaço em geral, o que denota ao espectador a forma como ela se 

sente, a perda de sua autoestima, tendo sua liberdade cerceada e a dignidade 

em frangalhos. Trata-se de uma cena bastante escura, em tons de azul escuro, 
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cinza e preto. A segunda cena é mais clara e mais colorida, respeitando todo o 

segmento do novo filme. No entanto, o movimento da câmera, também 

conhecido como voyeur11, isto é, o espectador sente como se estivesse atrás da 

árvore (esquerda da tela), observando Ella sofrer, mas sem poder tomar 

qualquer atitude em relação a esse fato, faz com que possamos perceber a 

mesma tristeza, a mesma dignidade perdida. Sua salvadora, a fada madrinha, 

foi concebida de duas formas muito diferentes nas duas versões:  

 

Fig. 69 A conjuração da fada madrinha de Cinderela 00:42:42 (Disney, 1950).  

                                                           
11 Do francês, alguém que espia.  
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Fig. 70: Cinderela e sua fada madrinha 00:43:04 (Disney, 1950). 

Na animação, a fada madrinha foi concebida na figura de uma idosa 

(percebe-se por seu cabelo branco) e aparece conjurada por uma luz que ilumina 

todo o cenário onde se encontra a moça, como se pode ver na figura 68 – o 

branco em contraste com o azul índigo que predomina na cena. Ademais, pode-

se ver, na figura 69, uma cena em que ela abre os braços de forma a acolher 

Cinderela, que se encontra numa posição abaixo dela na cena. A fada madrinha 

faz um gesto bastante conhecido do cristianismo: os braços abertos, formando 

uma cruz com seu corpo e as mãos em posição de graças; sua cabeça se inclina 

para a direita e suas vestes são também azuis. Ela aparece não apenas como 

elemento mágico, mas também como uma espécie de anjo, ideia que tem 

fundamento em algumas versões do conto ainda populares na Europa.  
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Fig. 71 a fada madrinha em posição de graças 00:43:47 (Disney, 1950).  

A figura 70 mostra um quadro também peculiar quando se considera a 

composição da personagem da fada madrinha, o qual nos confirma a ideia 

angelical contida implicitamente nela. Quando Cinderela está chorando, antes 

de encontrar sua fada madrinha, sua fala é “Perdi a fé”; a fada, em resposta, lhe 

diz que se ela houvesse realmente perdido a fé, ela (a fada) não viria. Em 

seguida, percebemos que ela aparece em mais de um quadro na posição de um 

anjo, fazendo o gesto de graças, como está nítido na figura 70. Os olhos 

apontados para cima corroboram a ideia de algo superior, de certa forma divino.  

Em contrapartida, a fada madrinha de Ella não se trata de um ser divino e 

nem vem de um ponto mais alto na cena, como vemos a seguir:  
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Fig. 72 a fada madrinha de Ella 00:45:27 (Disney, 2015).  

À primeira vista, nem se nota claramente que existe outra pessoa na cena 

além de Ella, a fada se encontra mimetizada ao ambiente: ela está abaixada, 

com vestes marrons e uma espécie de cajado que se assemelha bastante a um 

galho de árvore. Esses elementos de cena fazem sentido perante a 

caracterização de flora e fauna presentes no filme como um todo, especialmente 

no que diz respeito a Ella e sua casa.  

 

Fig. 73 A fada madrinha, disfarçada, conversa com Ella 00:45:38 (Disney, 2015).  

Assim como a feiticeira de A Bela e a Fera, a fada madrinha faz um teste 

com Ella: primeiro, se apresenta como uma senhora muito feia e frágil, e lhe pede 

um copo de leite. A garota prontamente atende, sem julgá-la. Há, neste 

momento, um momento reflexivo na fala da fada: “O que é um copo de leite? 

Nada. Mas a gentileza o transforma em tudo. ” Somente após “passar no teste” 

é que Ella conhece a real face de sua fada madrinha. Podemos entender, 

portanto, que assim como a gentileza (valor aprendido com a mãe) de Ella 
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transformaria a vida de alguém indefeso ou faminto, essa mesma gentileza será 

capaz de transformar sua realidade.  

No entanto, considerando a comparação das duas obras, é mais relevante 

notar que uma personagem que representa o bem na narrativa não se apresenta 

de maneira a ser bela ou harmônica desde o primeiro instante, pelo contrário, a 

imagem da fada madrinha aparece com muitas características que são 

consideradas fora do padrão de beleza: rugas em excesso, dentes podres e 

pretos, mãos manchadas, cabelo grisalho e mal cuidado.  No entanto, a gentileza 

de Ella permite que ela possa se transformar no que é sua “real aparência”, uma 

simbologia clara da ideia de “beleza interior”. A fada aparece, agora, como um 

elemento de luz dentro da cena:  

 

Fig. 74 A real figura da fada madrinha 00:47:12 (Disney, 2015).  

A fada madrinha da Cinderela criada em 1950, por se tratar de uma 

senhora, apesar de aparentemente ser um pouco atrapalhada (elemento de 

comicidade do filme), ela executa toda a magia com exatidão, rapidez e um 

sorriso confortante. Porém, na produção de 2015, nem mesmo a fada madrinha 

deixa de dispor de elementos humanos, como podemos perceber na imagem a 

seguir:  
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Fig. 75 a transformação da abóbora em carruagem 00:49:02 (Disney, 2015). 

A primeira magia executada pela fada é a transformação da abóbora em 

carruagem, nas duas versões. Na produção de 1950, o feitiço dá certo 

rapidamente, enquanto que na versão de 2015, ela e Ella são praticamente 

esmagadas pela abóbora antes que o feitiço se concretize. Existe um “rito de 

passagem” que permeia a narrativa toda até que os fatos aconteçam como se 

espera ou para que o bem vença. É imprescindível notar que, na versão de 2015, 

a protagonista e a fada madrinha encontram-se se posições estranhas, num 

enquadramento de plano conjunto, mas com uma aproximação considerável do 

rosto delas e de deformações nos rostos das duas, como a narina exagerada da 

fada e a bochecha colada ao vidro de Ella.  

A transformação do vestido antigo de Cinderela tem um ciclo na primeira 

versão e um ciclo parecido, mas não igual, na sequência de 2015:  
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Fig. 76 O vestido rasgado 00:45:48 (Disney, 1950).  

 

Fig. 77 O início da transformação 00:47:01 (Disney, 1950).  
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Fig. 78 Continuação da transformação 00:47:01 (Disney, 1950). 

 

Fig. 79 Final da transformação 00:47:01 (Disney, 1950). 
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Fig. 80 Transformação do vestido completa 00:47:03 (Disney, 1950). 

 

Fig. 81 Começo da transformação 00:51:43 (Disney, 2015). 
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Fig. 82 Meio da transformação 00:51:52 (Disney, 2015). 

 

Fig. 83 Final da transformação do vestido 00:52:01 (Disney, 2015). 

Existe uma conexão clara entre a sequência da transformação do vestido 

de Cinderela de 1950 e 2015, pois, como se vê nas cenas das figuras 76 a 82, 

os movimentos circulares que faz a magia da fada madrinha são mantidos em 

ambas as versões, com duas singulares diferenças: a primeira é que o vestido 

de Cinderela aparece branco na sequência (a cor mudará quando ela entrar no 

palácio, tornar-se-á azul claro com algumas partes brancas), enquanto que o 

vestido de Ella já fica caracterizado como azul. A segunda diferença é que os 

sapatinhos de cristal ganham, na versão de 2015, uma cena exclusiva, enquanto 

que na primeira versão da história, eles já aparecem junto ao vestido, sendo 

apenas percebidos por Cinderela. A sequência dos sapatinhos é a seguinte:  



102 

 

 

Fig. 84 Close dos sapatos comuns de Ella 00:52:49 (Disney, 2015). 

 

Fig. 85 A transformação dos sapatos em cristal. 00:53:08 (Disney, 2015). 

 

Fig. 86 Os sapatos completamente transformados e o símbolo da borboleta 00:53:12 (Disney, 

2015). 
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Fig. 87 A fada madrinha elogia os sapatos de cristal. 00:53:21 (Disney, 2015).  

A decoração do sapato de cristal de Ella são duas borboletas, que também 

estão presentes como adereços do vestido da protagonista. Faz sentido, dentro 

da narrativa construída pela versão de 2015, que haja a borboleta como 

elemento simbólico, uma vez que esse inseto é um símbolo de transformação, 

de metamorfose, especialmente na cultura ocidental. O que acontece, nesse 

caso, é justamente o início da metamorfose da autoestima e da identidade de 

Ella, que sofreu grandemente com o desprezo de sua família postiça e a perda 

de seu pai e de sua mãe. Não se deve esquecer que, depois de lagarta, a 

borboleta ganha asas, o que também pode significar que Ella, metaforicamente, 

está prestes a ganhar sua liberdade.  

A fada madrinha faz um comentário sobre os sapatos muito adequado aos 

dias de hoje: não apenas o par que ela magicamente fez é bonito, como também 

é muito confortável, segundo a própria. Não espanta ver essa afirmação num 

filme feito em 2015, visto que uma das questões discutidas hoje em dia no mundo 

da moda é justamente a importância do conforto nos sapatos, objetos que se 

tornaram evidências de classe social na época da Grécia Antiga, sendo um 

costume absorvido por Roma e difundido na Europa inteira.  

Não se pode deixar de considerar que a relevância do filme, da princesa 

e da história em geral estão relacionados também a questões comerciais: 

Cinderela é, talvez, a princesa mais celebrada pelas vendas, tanto pelos 

produtos licenciados pela própria Disney quanto por estilistas ou marcas 

expoentes da moda que se inspiram na personagem e em sua história para 

lucrar.  
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 O sapatinho do filme, que ilustra a produção e um dos cartazes do filme, 

por exemplo, foi feito especialmente para o figurino e lançamento da produção 

pela austríaca Swarovski, empresa famosa no mundo todo pela confecção de 

joias e objetos decorativos cuja matéria prima é o cristal que leva o nome da 

própria empresa. Atualmente, o sapato de Cinderela, em miniatura, é vendido no 

site da loja por US$99,00.  

 

Fig. 88 Cartaz12 do filme Cinderela. 

Na ocasião da exibição do filme no Festival de Berlim, vários desenhistas 

de moda famosos no mundo todo, como Jimmy Choo e Salvatore Ferragamo, 

fizeram suas próprias versões do sapato – vendidas nas lojas das marcas pelo 

mundo todo a preços expressivos – que se tornou mais que um símbolo do filme; 

pode-se dizer que o sapato de Cinderela figura como um ícone da moda, 

especialmente se considerarmos a explosão da indústria da moda e a força que 

esta tomou perante a arte e a sociedade de consumo em geral, prevalecendo 

como objeto de desejo de mulheres de todas as classes sociais, o que ocorre 

desde o século XVIII até os dias atuais. A versão de Jimmy Choo, por exemplo, 

leva cristais Swarovski e está à venda no site da marca por US$ 4 595,00. 

A atriz Lily James, que interpretou Ella, foi à estreia do filme, na Califórnia, 

num vestido de Elie Saab que fazia clara menção à história. No entanto, seus 

sapatos foram o assunto mais comentado pelos jornalistas de moda, pois ela 

vestia o famoso par desenhado por Christian Louboutin (estilista francês cuja 

marca registrada são as solas vermelhas) em 2012, para a ocasião do 

                                                           
12 Disponibilizado pela Walt Disney Pictures (2015). 
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lançamento da edição Diamante de Cinderela (versão de 1950) e lançado 

durante a semana de alta-costura de Paris daquele ano. 

 

Fig. 89 A versão de Jimmy Choo. Fonte: site da marca Jimmy Choo13. 

 

Fig. 90 A versão de Salvatore Ferragamo. Fonte: Blog AR Signature Maison14 

                                                           
13 Disponível em http://us.jimmychoo.com/en/collections/womens-edits/the-cinderella-
edit/alia/crystal-covered-pointy-toe-pumps--ALIASXU001721.html?cgid=collection-edits-
thecinderellaedit#cgid=collection-edits-thecinderellaedit&start=1  

14 Disponível em http://www.arsignature.com/jimmychoo-ferragamo-louboutin-for-cinderella  
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Fig. 91 As nove versões 15do sapato expostas junto ao vestido de Cinderela no Festival de 

Berlim, em 2015. Fonte: Blog Disney Style. 

                                                           
15 Disponível em https://style.disney.com/news/2015/02/13/the-cinderella-exhibit-at-the-berlin-
film-festival-takes-you-inside-the-world-of-the-film/  
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Fig. 92 Lily James mostra o par de sapatos Louboutin na première, em Los Angeles, CA. Fonte: 

site Fashion & Style16 

 

 

Fig. 93 A magia da fada madrinha para que Ella não fosse reconhecida pela família. 00:53:33 

(Disney, 2015). 

                                                           
16 Disponível em http://www.fashionnstyle.com/articles/49686/20150303/cinderella-star-lily-
james-trades-glass-slippers-for-christian-louboutins-at-disney-film-premiere-shoe-day-
tuesday.htm  



108 

 

A metamorfose de Ella está completa apenas quando a fada madrinha lhe 

lança uma magia capaz de escondê-la de sua invejosa família. A cena que 

vemos na figura 92 traz uma ação oposta àquelas descritas nas figuras 36 e 37 

(quando as cinzas caem sobre Ella), e isso se mostra na tela pela diferenciação 

clara de cor: enquanto as cinzas deixam o rosto e as roupas de Ella sujas, a 

magia da fada madrinha aparece na cor branca, com efeito furta-cor, típico dos 

cristais que compõem seus novos sapatos. 

 É possível perceber a relação entre as cenas devido à técnica utilizada 

nas câmeras, pois na cena em que as cinzas caem sobre Ella, o espectador 

percebe a ação a partir de um ângulo conhecido como Bird’s-eye view17, em que 

a câmera está posicionada diretamente acima da cena, apontando diretamente 

para baixo, o que confere uma conotação de diminuição da personagem (pela 

proporção que toma seu tamanho perante a cena), bem como podemos ter a 

ideia de que a protagonista “recebe” as cinzas sobre a cabeça, com uma alusão 

à prática do batismo cristão. Não parece à toa que a cena seguinte do longa 

metragem seja aquela em que ela recebe o apelido maldoso de “Cinderella”.  

Em contrapartida, Ella recebe a chance de ser “rebatizada” pela fada 

madrinha por meio de seu encanto (figura 92). Assim, ela segue em direção ao 

baile.  

2.8 O BAILE NA CORTE 

2.8.1 A CHEGADA AO PALÁCIO 

Em Cinderela (1950), há várias representações significativas tanto da 

protagonista quanto de suas irmãs nas cenas. Além disso, trata-se de um 

momento crucial na narrativa, pois é somente no momento do baile que o 

príncipe (até então inédito no filme todo) aparece, conhece Cinderela e, 

encantado (apenas) por sua beleza, tira-a para uma valsa. Assim, o cortejo está 

completo e o casal, formado. O único impedimento – e fator que nos leva ao 

clímax e desfecho da história – por que passam é o fato de a garota ter de sair 

em fuga, uma vez que seu encanto expira às doze badaladas da meia noite, e 

perde seu sapatinho na escadaria do palácio.  

                                                           
17 em tradução livre para o português, visão de pássaro.  
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Cinderela é retratada de forma a ser significativamente pequena em 

relação ao tamanho do palácio, como se observa a seguir:  

 

Fig. 94 Cinderela adentra o palácio 00:49:27 (Disney, 1950).  

 

Fig. 95 Cinderela sobe as escadas do palácio 00:49:35 (Disney, 1950).  

A inclinação da câmera para a direita, praticamente em diagonal, adiciona 

a sensação de movimento à cena, o que faz com que o espectador tenha a 
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mesma sensação que a personagem: há um longo caminho a ser percorrido até 

que se chegue ao objetivo final. A proporção de tamanho de Cinderela (destaque 

na figura 93 em vermelho) em relação às portas e colunas do palácio denotam 

sua autoestima fragilizada, a apreensão que sente por estar num lugar onde 

reside a nobreza.  

Efeito de sentido parecido tem a cena seguinte, em que ela sobe as 

escadas onde, mais tarde, perderá seu sapatinho de cristal. A câmera encontra-

se num típico voyeur (o espectador a “espia” por de trás do vaso em foco, à 

esquerda), que enfatiza a ideia de “ ’invadir´ a vida privada e íntima das 

personagens na tela” (VINEYARD, 1999, p. 55), o que se encaixa bem no 

momento vivido por Cinderela, já que ela está indo ao baile contra a vontade de 

sua madrasta, a quem obedece, sempre e sem contestação. Além disso, as 

proporções de tamanho humano e de lugar são mais uma vez distorcidas, 

reforçando o sentimento de medo e fragilidade da personagem. 

Por outro lado, a sequência apresentada em 2015 nos mostra imagens 

além de Ella, o que contribui para a significação do baile no que diz respeito à 

interação dos personagens nele e na importância que assume na narrativa:  

 

Fig. 96 A madrasta e suas filhas chegam ao baile 00:54:47 (Disney, 2015).  

Antes de conhecermos a impressão de Ella sobre o castelo, o baile e os 

presentes, temos contato com a cobiça da madrasta e de suas filhas ao 

chegarem ao baile. Na cena acima, pode-se ver que as três dividem um 

primeiríssimo plano (são mostradas do colo para cima), portam joias 

exageradamente parecidas e apresentam expressões de deslumbramento, 

percebidas pelo movimento da boca das atrizes e por seus olhos arregalados. 
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Daremos destaque especial aos olhos da madrasta, que estão iluminados por 

fogos vermelhos, que são contrastantes com seus olhos muito azuis, ganhando 

uma expressão de selvageria.  

Em seguida, vemos os preparativos do baile, em especial, o local do trono, 

onde se encontram o rei e o príncipe. É importante destacar que as proporções 

do palácio são tão grandiosas quanto as do filme de 1950. Porém, a angulação 

das câmeras nos provoca efeitos de sentido diferentes, como observaremos nas 

figuras seguintes. Ao observarmos a figura 96, vemos a realeza em uma posição 

bastante elevada, pois percebemos que se encontram ao mesmo nível que o 

lustre, emoldurados por um azul que se assemelha à cor que o céu toma ao 

anoitecer. A conotação é, portanto, divina, elevada, de ascensão. O mesmo 

efeito será aproveitado em cena posterior, quando Ella faz sua entrada triunfante 

no baile. 

 

Fig. 97 O rei e o príncipe observam os convidados 00:55:42 (Disney, 2015).  

 

Fig. 98 Ella chega ao palácio 00:58:05 (Disney, 2015).  
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Fig. 99 Ella sobe as escadas do palácio 00:58:38 (Disney, 2015).  

 

Fig. 100 Ella se encaminha para o baile, passando pelo busto da deusa grega Diana 00:59:04 

(Disney, 2015).  

A grandiosidade do palácio fica aparente, como se vê pela figura 97, 

também pelo efeito de sentido causado pela proporção de tamanho de Ella e sua 

carruagem em relação à propriedade. Entretanto, é necessário afirmar que, 

apesar do medo – natural – que Ella sente, por estar num lugar desconhecido, 

sua curiosidade e sua coragem prevalecem, efeito que se pode notar na figura 

98: a câmera se encontra num primeiro plano (no qual a figura da atriz aparece 

quase até a cintura) e favorece sua ascensão, isto é, o movimento de subida da 

escada. A aproximação, em vez do aprofundamento, cria um efeito positivo na 

cena como um todo, por meio da valorização da personagem principal; se 

primeiro ela é mostrada como pequena em relação ao tamanho do palácio, logo 

podemos vê-la em foco, sorridente e pronta para participar do evento na corte.  
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A cena demonstrada na figura 99 tem uma camada de significação 

importante para a construção dessa nova Cinderela: antes de chegar ao grande 

salão, Ella passa pela estátua da deusa grega Ártemis (Diana, para os romanos), 

que, na mitologia, era conhecida como a deusa da lua e da caça, além de ser 

famosa por sua pureza. Atribuímos, de forma subliminar, as características da 

deusa à personagem principal: a lua é símbolo relacionado ao feminino em 

muitas culturas ocidentais (diz-se, inclusive, que as fases da lua estão 

relacionadas ao ciclo reprodutivo da mulher); o ato de caçar simboliza a 

determinação e a coragem de Ella e, finalmente, a pureza de Diana também está 

presente no coração de Cinderela. A representação de Ártemis que se encontra 

no Museu do Louvre, na França, chama-se Diana de Versalhes. Nela, a deusa 

aparece retratada carregando suas flechas, junto a um cervo, que na verdade 

era um caçador, Acteão, o qual recebeu essa punição da deusa por tê-la 

observado enquanto tomava banho:  

 

Fig. 101 Diana de Versalhes. Museu do Louvre, França. 18 

 

                                                           
18 Artémis, déesse de la chesse, dite “Diane de Versailles”. Disponível em 
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=car_not_frame&idNotice=911 Acesso em 23 out. 
2017. 
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2.8.2 APARIÇÃO NO BAILE E PASSEIO COM O PRÍNCIPE 

 

Fig. 102 Cinderela, do ponto de vista do príncipe 00:50:25 (Disney, 1950).  

 

Na figura 103, observamos Cinderela a partir do ponto de vista do príncipe 

– efeito de câmera POV, Point of View – e a garota se encontra exatamente no 

meio da cena (alusão à harmonia, mais uma vez) e, não por coincidência, entre 

a visão de suas irmãs. Sua beleza rapidamente encanta o príncipe:  
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Fig. 103 Cinderela encontra o príncipe 00:50:02 (Disney, 1950).   

Um fato interessante na trama de 1950 é que o nome do príncipe não é 

mencionado nenhuma vez, diferentemente da versão de 2015. O que podemos, 

enquanto espectadores, conhecer dele é sua figura e sua atitude. Como 

observamos acima, ele se encontra em posição de cortejo em relação a 

Cinderela, que tem uma atitude de surpresa (mãos e braços levantados, posição 

do corpo mostrada de frente) e fica praticamente refém dos encantos físicos do 

homem que a abordara num canto quase “escondido” do palácio. Eles logo 

começam a dançar e seguem por um passeio nos jardins, onde mais tarde 

trocarão algumas palavras:  
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Fig.104 Cinderela e o príncipe passeiam pela fonte, no palácio 00:53:33 (Disney, 1950). 

 

Fig. 105 O casal dança pelo jardim 00:53:48 (Disney, 1950).  
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Fig. 106 Passeio pela ponte 00:56:53 (Disney, 1950).  

 

Fig. 107 Conversa e beijo na escada. Já é meia noite 00:54:14 (Disney, 1950).  

O percurso do passeio pela fonte, a dança pelo jardim, seguindo pela 

ponte e a conversa ao pé da escada nos mostram alguns elementos 

significativos de valorização do amor na visão adequada à época de 1950: a 

água é fonte de vida, fertilidade; as árvores que fazem parte da decoração do 
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jardim do palácio são ciprestes, que, tradicionalmente, estão plantados às portas 

de cemitério, pois representam a passagem da vida para a morte. Embora 

possam parecer mal colocados na narrativa de Cinderela, esses elementos têm 

seu sentido bem construído quando os juntamos à cena seguinte, isto é, o 

passeio pela ponte, elemento que representa transcendência, possibilidade de 

travessia. Assim sendo, é possível perceber que o amor entre o príncipe e 

Cinderela é capaz de transcender até mesmo a morte, ou seja, trata-se de um 

amor romântico, idealizado, assim como os personagens.  

Já na figura 106, vemos que Cinderela refez o percurso do início do baile, 

mas ao contrário: agora ela desceu as escadas do palácio e o relógio soa meia 

noite; a garota “desce das nuvens de sonho” em que se encontrava, logo o feitiço 

será desfeito e a realidade voltará a ser como antes.  

 

Fig.108 A entrada de Ella no baile 00:59:14 (Disney, 2015). 

 

Fig.109 Ella “no céu” 00:59:51 (Disney, 2015).  
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Fig.110 Ella observada pelos presentes no baile 01:00:04 (Disney, 2015).  

O espectador tem sensações bastante diferentes das expressas pelas 

câmeras da animação; no live action, a entrada de Ella é triunfal, uma vez que 

ela é mostrada, tanto de costas como de frente (figuras 107 e 108), a partir de 

uma posição elevada, o que faz menção a como a personagem se sente naquele 

determinado momento, bem como nos dá a sensação de que finalmente a garota 

assume, por direito, o lugar que lhe cabe: no mesmo patamar do príncipe. Isso 

se prova na cena pela localização da garota acima dos lustres, que são o ponto 

mais alto do salão. 

Existe, na cena da figura 109, um momento de claro empoderamento 

feminino, pois Ella, diferentemente da Cinderela de 1950 (que fica num canto), 

aparece perante a todos os presentes, numa posição central e de destaque, com 

a cabeça erguida e postura reta, digna de uma verdadeira “princesa Disney”, 

cujo sangue não é nobre, apenas o coração.  

Seu encontro com o príncipe acontece em meio a todos os convidados, 

no centro do salão. As formas como ambos se reconhecem nos dão pistas da 

relação deles, bem como da forma que enxergam o mundo: 
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Fig.111 Ella cumprimenta o príncipe 01:00:45 (Disney, 2015).  

 

Fig. 112 O príncipe cumprimenta Ella 01:00:55 (Disney, 2015).  

Enquanto que ela o reconhece por seu nome, o príncipe só consegue 

reconhecê-la como uma princesa (ideia expressa pelo pronome de tratamento 

“Vossa Alteza, destinado a princesas ou duquesas), devido à sua beleza e 

atitude. Existe, portanto, um balanceamento das posições de ambos, pois ela 

“rebaixa” o príncipe a plebeu e ele, por sua vez, a “eleva” a nobre. 

O percurso do passeio também acontece na nova versão, mas com 

elementos de significação diferentes:  
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Fig. 113 O passeio do casal pelo jardim 01:06:14 (Disney, 2015).  

 

Fig.114 O jardim secreto 01:08:22 (Disney, 2015).  

 

Fig. 115 O príncipe coloca o sapato em Ella 01:09:08 (Disney, 2015).  

O elemento do jardim secreto aparece, em substituição aos ciprestes e a 

ponte, o que pode fazer referência a outros famosos elementos da mitologia: 

para os cristãos, o Paraíso era um jardim (Jardim do Éden); para os gregos, o 

Jardim das Hespérides era domínio de Hera, a deusa do casamento e da 

maternidade. Sendo assim, o fato de o encontro íntimo entre o casal recém-
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formado acontecer num jardim secreto ganha tal conotação. Em seguida, há uma 

antecipação da cena que leva ao final feliz: o príncipe calça o sapato de cristal 

em Ella, numa posição de “submissão” a ela, não num sentido pejorativo, mas 

sim de entrega, de sentimento sincero.  

 

 

2.9 A PERDA DO SAPATINHO  

 Momento que se consagrou como clássico, a perda do sapatinho de cristal 

usado pela protagonista manteve a mesma lógica de cena de 1950 na versão de 

2015, configurando-se como referência direta de um filme para o outro, inclusive 

pela questão de identificação do público com as duas produções. Se 

observarmos as duas cenas, podemos perceber a semelhança entre ambas:  

 

Fig. 116 Cinderela perde o sapatinho 00:54:56 (Disney, 1950).  
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Fig.117 Ella perde o sapato 01:11:30 (Disney, 2015).  

 Outro momento clássico do conto de fada é o fato de o sapatinho de cristal 

ser uma relíquia daquilo que “sobra” do feitiço da fada madrinha; é ele que 

permite, em termos narrativos, o fechamento da história. Esse elemento narrativo 

também não sofreu qualquer alteração nas duas versões do filme aqui 

analisadas; entretanto, é necessário observar que a Cinderela da década de 

1950 agradece à fada madrinha de modo a confirmar a ideia angelical já 

transmitida na produção. Como podemos ver abaixo, seu olhar dirige-se para 

cima, num movimento de reverência ao divino:  

 

Fig. 118 Cinderela agradece à fada madrinha 00:56:25 (Disney, 1950). 
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 Por outro lado, Ella guarda o sapatinho junto às memórias de sua família, 

mostrando ao expectador a mudança de prisma da produção: não mais há a 

conexão ou mesmo a valorização de um ideal divino, mas sim a valorização da 

família como formadora e guardiã. Isto se percebe ao identificarmos o presente 

que Ella ganhara de seu pai na infância, uma borboleta numa embalagem verde, 

que se encontram posicionados à esquerda na caixa. Outro fato que chama a 

atenção é que o sapatinho, mesmo considerado uma relíquia e sendo feito de 

cristal (material precioso) foi deixado por Ella onde seus amigos ratinhos brincam 

com ele, fato que nos permite perceber que a família (o presente de seu pai), os 

amigos (ratinhos) e a esperança (sapatinho de cristal) têm igual importância na 

vida da personagem.  

 

Fig.119 O sapato de cristal na caixa de memórias 01:17:40 (Disney, 2015). 
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2.10 CLÍMAX DA HISTÓRIA 

2.10.1 PRISÃO NO SÓTÃO 

 A história de Cinderela se encaminha para a finalização no momento em 

que se torna possível descobrir quem era a garota misteriosa que dançara com 

o príncipe e, aparentemente, roubara seu coração. Tanto na história de Perrault 

quanto nas duas versões do conto apresentadas pela Disney, fica claro que o 

príncipe apenas casar-se-á com aquela em cujo pé o sapato caiba perfeitamente. 

Para efeito de adicionar tensão à história, a madrasta, além de demonstrar 

interesse em tentar casar qualquer uma de suas duas filhas com a realeza, 

percebe que foi enganada: Cinderela não apenas foi ao baile como dançou com 

o príncipe e pode tornar-se sua noiva. Assim sendo, ela faz o que está ao seu 

alcance para impedir que isso se concretize.  

 A madrasta representada pela animação de 1950 recebe um efeito de 

câmera previamente utilizado em Branca de Neve e os Sete Anões (1937): o 

escurecimento da tela e o destaque dos olhos da vilã. Esse efeito veio a se tornar 

uma marca registrada de vilãs da Disney: Malévola (A Bela Adormecida, 1959) 

e Úrsula (A Pequena Sereia, 1989) também aparecem no mesmo tipo de cena. 

 O destaque ao verde dos olhos da madrasta e a cena filmada em 

primeiríssimo plano evidenciam, para os espectadores, a forma como ela se 

sente: raivosa e contrariada. O fato de Cinderela ter ido ao baile contesta suas 

ordens que, até então, nunca foram discutidas por toda a narrativa. Assim sendo, 

ela, que percebe a situação com clareza (um traço característico de sua 

personalidade de vilã, a astúcia, é enfatizado nessa sequência), decide resolvê-

la da forma que conhece, isto é, prendendo Cinderela no sótão (figura 120).  

Uma possível interpretação da diferença de luz e sombra no que concerne 

ao cenário e aos olhos da madrasta é que, cinematograficamente, a luz que 

incide somente nos olhos revela o fato de que a madrasta age como uma espécie 

de caçadora, ou seja, sua vontade de controle e cobiça são expressas com 

voracidade, sem considerar quaisquer outras consequências.   

Destacamos mais uma cena relevante no que diz respeito à 

representação gráfica dos olhos da madrasta, como podemos observar na figura 

120. A raiva que ela sente, naquele momento, de sua enteada chegar ao nível 
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máximo, não visto ainda em toda a narrativa. Isso pode ser percebido pelo 

espectador ao observar a cor dos olhos da madrasta: nessa cena, são amarelos.  

 
Fig. 120 Lady Tremaine percebe que foi enganada 01:02:46 (Disney, 1950). 

 

Fig. 121 Os olhos amarelos da madrasta 01:03:40 (Disney, 1950).  

 A mudança da cor dos olhos da madrasta, especialmente o globo ocular, 

que passa de um branco realista a um expressivo amarelo vilanesco, que 
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circunda o vermelho de seu ódio nos revela que ela não se trata de alguém que 

demonstra atitudes humanas (aqui, entende-se “humana” uma atitude que possa 

revelar o lado bom do ser humano, como compaixão), pelo contrário, ela 

representa o mal personificado, o que volta a sustentar a ideia de que a produção 

de 1950 nos traz personagens maniqueístas, isto é, trata-se de uma narrativa 

que tramita na clássica luta entre bem e mal, ideia consolidada na sociedade 

americana e explorada em outras narrativas não só da Disney, mas distribuídas 

por Hollywood de forma geral.  

 

Fig. 122 Cinderela percebe que será trancada pela madrasta 01:03:39 (Disney, 1950).  

 Em oposição aos olhos ameaçadores de sua madrasta, Cinderela é 

desenhada com olhos muito grandes e expressivos, e mais ainda, muito 

assustados – como se vê, estão arregalados e sua boca demonstra espanto – o 

que nos revela sua atitude submissa em relação à decisão da madrasta de 

trancá-la, impedindo-a de ter contato com o duque, que experimentará o 

sapatinho de cristal nas jovens da casa. Vale ressaltar, mais uma vez, que a cor 

azul dos olhos de Cinderela não apenas demonstra – numa ideia metafórica – a 

pureza de seu olhar, isto é, sua forma de enxergar o mundo com tanta bondade 

e gentileza que se vê incapaz de crer na situação em que está sendo colocada.  
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 A versão de 2015 não somente confere a Ella o direito de contar sua 

história (pela construção de sua personalidade e atitudes tomadas durante a 

história), como também dá a chance de explicitar suas razões e motivos à 

madrasta; na cena em que ambas se encontram no sótão, a sequência vai além 

daquela da primeira versão.  

Há um diálogo entre Ella e Lady Tremaine, no qual a madrasta explica sua 

história e revela a Ella seus motivos para agir de forma rude e opressora com a 

garota: pelo fato de ter passado por duas decepções amorosas (a morte de seu 

primeiro marido e a morte do pai de Ella), seu coração tornou-se amargo e sua 

perspectiva de vida, pessimista. Ao testemunhar e protagonizar situações 

violentas na vida de Ella, a madrasta não consegue entender o motivo de a 

garota não perder as esperanças num futuro melhor ou de não se tornar alguém 

tão amarga quanto a própria madrasta.  

 

Fig. 123 Ella e a madrasta conversam 01:24:21 (Disney, 2015).  

 A cena foi construída de forma a podermos observar a madrasta a partir 

do mesmo prisma que Ella. Como se vê, Lady Tremaine encontra-se num nível 

acima da garota, tomando uma proporção maior de tamanho na cena, além de 

estar iluminada numa referência a uma ideia de palco (é nesse momento em que 

ela se apresenta, que é protagonista da própria história). Ademais, o foco da 

lente está nela e não em Ella. A escolha do figurino também aparenta ser 

significativa, já que existe, mais uma vez, a oposição do verde da madrasta com 

o azul de Ella.  
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Fig. 124 Lady Tremaine quebra o sapato de Ella 01:25:04 (Disney, 2015). 

 O ato de maldade praticado por Lady Tremaine na versão de 2015 não se 

estende somente ao fato de tentar impedir Ella de provar o sapato, trancando-a 

no sótão, mas ela também quebra, com suas próprias mãos, o sapato que a 

garota guardava com suas lembranças, o que confere a conotação de maior 

realismo à narrativa, já que se trata de um ato mais inconsequente, cruel e 

violento, próprio da atitude humana.  

 Entretanto, a atitude de Ella é completamente oposta àquela da Cinderela 

de 1950: ela contesta frontalmente a ação de sua madrasta e explicita sua revolta 

em relação à situação em que vive com sua família postiça:  

 

Fig. 125 Ella, desacreditada, nega a atitude da madrasta 01:24:46 (Disney, 2015). 

 A utilização da palavra “Não”, no roteiro de falas da personagem Ella 

mostra a força de sua personalidade e o fato de ela conseguir, diferentemente 

de sua primeira versão, desobedecer à madrasta.  



130 

 

 

Fig. 126 Contestação da atitude da madrasta 01:25:07 (Disney, 2015). 

 A personagem contesta, inclusive de forma linguística, o fato de a 

madrasta ter quebrado seu sapato. A escolha da pergunta “Por quê? ” para ser 

inclusa no roteiro de fala da personagem demonstra, mais uma vez, sua 

desobediência e inconformismo com a situação em que vive.  

 

Fig. 127 Ella repreende sua madrasta 01:25:21 (Disney, 2015). 

A expressão de Lily James na cena, apresentada em primeiríssimo plano, 

mostra sua humanidade e sua força: diferentemente da Cinderela de 1950, a 

nova versão se trata de alguém que demonstra, por meio das palavras e da 

expressão de seu rosto, indignação e consciência. Podemos perceber que ela 

tem as sobrancelhas arqueadas (clara expressão de raiva) e suas palavras 

demonstram a consciência da injustiça que vive, pois ela afirma que ninguém 

merece ser tratado da forma como ela o é.  

O desenrolar do problema do trancamento de Cinderela se dá, na versão 

de 1950, pela interação entre os animais: os ratinhos roubam a chave do bolso 
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de Lady Tremaine e conseguem libertar Cinderela, apesar de tentarem ser 

impedidos por Lúcifer, que é assustado pelo cão Bruno. A inserção de animais 

na versão de 1950 foi ideia do próprio Walt Disney, que tinha como objetivo 

conferir um caráter mais cômico e leve ao longa-metragem. No entanto, a mesma 

sequência da resolução, na versão de 2015, fica por conta do capitão, o melhor 

amigo do príncipe:  

 

Fig. 128 O capitão da guarda 00:32:00 (Disney, 2015).  

 Ele é quem escuta a voz de Cinderela, que canta à janela (ação típica de 

princesas Disney), logo após a tentativa falha das duas irmãs em calçarem o 

sapato de cristal. A cena em que a madrasta abre a porta da casa para a guarda 

que ali chega, com a missão de calçar o sapato nas jovens que estejam ali 

presentes, é bastante cheia de símbolos: 

 

Fig. 129 Lady Tremaine abre as portas da casa para a guarda 01:31:12 (Disney, 2015). 

 A cena do pórtico de entrada da casa seria completamente harmônica e 

simétrica, se não fosse pela posição em diagonal que a madrasta ocupa, o que 
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denota, graficamente, o desequilíbrio que ela representa na casa, ou seja, na 

vida da família para a qual entrou. Além disso, também podemos perceber que 

sua “pose” é teatral, além de ela continuar vestindo a cor verde, dois sinais claros 

de sua tentativa de enganar a guarda e os responsáveis pela procura da garota 

misteriosa.  

 Se observarmos atentamente, à direita existe um quadro que representa 

uma cena aristocrática (uma mulher que veste branco, crianças e um elemento 

clerical, um padre, que veste vermelho), ladeado pelo espelho (símbolo que 

denota vaidade), representações da personalidade e dos desejos da madrasta, 

bem como de suas filhas. Já à esquerda, percebemos uma cena bucólica no 

quadro (camponeses numa clareira de bosque), que complementa a decoração 

juntamente a uma harpa, símbolo de conexão entre céu e terra através do amor 

em algumas culturas antigas, como a celta (ideia que persiste até os dias atuais 

na Irlanda); para os escandinavos, as cordas da harpa formavam uma escada 

que simbolizava a ascendência para altos graus de amor e o caminho para o 

paraíso. Somando-se à significação da harpa, os cristãos remontam ao rei Davi 

o fato de tocar a harpa como expressão de devoção a Deus e amor. Esse lado 

representa, portanto, a família de Ella e os valores expressos por eles.  

 Destacados na cena, estão quatro vasos, que correspondem exatamente 

à quantidade de pessoas que vivem na casa: do lado direito (o que aqui, 

entende-se como representação da família Tremaine), há um vaso em dois tons 

de verde e, em cima do aparador, dois vasos perfeitamente iguais, o que nos 

permite inferir: trata-se de representação metafórica da madrasta e de suas 

filhas. Em posição oposta, o vaso à esquerda é florido e maior que os outros três, 

o que pode representar Ella.  
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2.10.2 LIBERTAÇÃO DE CINDERELA  

 A produção de Cinderela (1950) expressa sua libertação do sótão por 

meio da ação dos animais. Em seguida, ela aparece no topo da escada, 

surpreendendo sua família postiça; quem está presente para tentar calçar o 

sapato de cristal é o duque, que é construído como personagem neutro na 

história, apesar de sua importância na resolução do clímax da história: 

 

Fig.130 Cinderela aparece no topo da escada, liberta do sótão 01:11:59 (Disney, 1950).  
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Fig.131 A madrasta e as irmãs se surpreendem ao ver Cinderela liberta 01:11:56 (Disney, 

1950). 

 

Fig. 132 O duque conduz Cinderela para provar o sapato 01:12:16 (Disney, 1950). 
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 Por outro lado, a nova representação de Cinderela não tem como agentes 

principais os animais, mas sim os humanos. O capitão da guarda ouve a garota 

cantar e faz com que a madrasta o leve ao sótão. Lá, a garota é solta e convidada 

a descer para experimentar o sapato. Numa tentativa de desencorajar Ella e 

fazê-la desistir do ato, a madrasta, mais uma vez, a ataca por meio de palavras:  

 

Fig.133 A madrasta ofende Cinderela 01:34:25 (Disney, 2015).  

 A garota não é conduzida pelas mãos de um homem para calçar o sapato, 

pelo contrário, ela segue sozinha para descobrir quem viera para resolver o 

mistério. A identidade da personagem é recuperada no momento em que ela se 

olha no espelho, logo após desobedecer à sua madrasta:  

 

Fig.134 Ella se olha no espelho 01:34:50 (Disney, 20115).  

 Nesse momento, percebemos que Ella identifica-se no espelho e, por 

meio de sua imagem refletida, ela tem a oportunidade de refletir sobre sua 

identidade. Em seguida, ela não se depara com o duque, ou seja, com um 

mensageiro do rei que a levará ao encontro do príncipe:  
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Fig. 135 O príncipe Kit encontra Ella 01:35:38 (Disney, 2015). 

 

Fig. 136 Ella responde à pergunta de Kit 01:35:41 (Disney, 2015).  

 As figuras 134 e 135 representam o único momento em que, no filme, Ella 

se identifica como Cinderela, em vez de seu nome de batismo. À primeira vista, 

assumir-se enquanto Cinderela, levando em consideração que o apelido lhe foi 

dado com uma carga de conotação pejorativa pelas irmãs e pela madrasta, 

parece uma contradição na narrativa. Entretanto, o ato de assumir-se como 

Cinderela representa uma valorização humana da personagem: sua história de 

vida (os problemas por que passou e as alegrias que teve), ou seja, a construção 

do sujeito.  
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Fig. 137 Kit calça o sapato em Ella 01:36:50 (Disney, 2015).  

 

Fig. 138 Ella e Kit são reverenciados pelas irmãs e pelo Duque 01:37:21 (Disney, 2015). 

 

Fig. 139 O final da madrasta 01:38:30 (Disney, 2015). 
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Fig. 140 A reação da madrasta ao ver que o sapato serve em Cinderela 01:12:51 (Disney, 

1950). 

 

Fig.141 O sapato de cristal serve no pé de Cinderela 01:13:03 (Disney, 1950). 

 Apenas a reação da madrasta é mostrada na animação, num 

primeiríssimo plano angulado em contra plongée, o que enfatiza a surpresa e 

incredulidade que ela sente ao perceber que sua enteada, a quem tanto 
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desprezava, é a única que terá a chance de reinar ao lado do príncipe. Já na 

nova versão da história, as irmãs de Ella passam a reverenciá-la, demonstrando 

submissão à posição que ela ocupa – neste momento, por direito – e a madrasta, 

por sua vez, tem a mesma reação de incredulidade e despeito, mais uma vez 

demonstrada pelo ângulo da câmera, uma vez que ela é mostrada de baixo para 

cima. Há um elemento de significação a mais, que é a caracterização do cenário: 

ela se encontra atrás das “grades” formadas pela construção da escada, 

mostrando a posição contrária que ela passa a ocupar em relação a Ella: a garota 

está liberta e ela, presa. 

 

2.11 “FELIZES PARA SEMPRE” 

 O desfecho da história, nas duas versões, acontece por meio do 

casamento e da manutenção da ideia clássica dos contos de fada “viveram 

felizes para sempre”. Deve-se observar, porém, que a representação do 

casamento de Cinderela com o príncipe na versão de 1950 não tem qualquer 

outra interação entre o casal que não seja o beijo no final; não há qualquer tipo 

de conversa, por exemplo.  

 

Fig.142 Cinderela e o príncipe, casados, despedem-se na carruagem 01:13:33 (Disney, 1950). 
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Fig. 143 Cinderela acena da carruagem real 01:13:46 (Disney, 1950). 

 A cena representada na figura 142 acontece logo após a cena descrita na 

figura 141; nesta cena, Cinderela aparece acenando para os amigos, 

despedindo-se deles. O que salta aos olhos é o fato de o príncipe não aparecer 

como um personagem, interagindo, mas ele faz parte da carruagem, quase como 

“pano de fundo” para a imagem de Cinderela. Percebemos, portanto, que o 

casamento representa a liberdade da moça (que agora se tornara princesa), 

porém não representa uma parceria, como fica explícito na união de Ella e Kit.  

Apesar de os dois aparecerem na sacada do palácio, uma referência da 

produção à tradição existente, até os dias atuais, do casal real acenar do balcão 

principal – o príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, foram aplaudidos 

pelo povo, no mesmo formato, na ocasião de seu casamento, em 2011, sendo a 

duquesa de Cambridge comparada a Cinderela pelos tabloides ingleses –, as 

duas cenas (figuras 144 e 145) deixam claro, para o espectador, a configuração 

da união dos jovens: igualitária. Se observarmos a posição da câmera e dos dois 

atores, percebemos que existe uma simetria de cena (três vasos à direita, três 

vasos à esquerda, as cortinas amarelas abertas igualitariamente e a posição dos 

atores, que ocupam, cada um, metade da cena). Ademais, é importante notar 

que o rei refere-se à sua esposa, de forma carinhosa, como “minha rainha”, ao 
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passo que ela lhe responde “meu Kit”. É significativo o fato de ele querer “elevá-

la” a comandante e ela oferecer-lhe a resposta que poderia “rebaixá-lo” a menos 

que seu título. Entretanto, essa interpretação não é possível a partir da narrativa 

que a produção constrói, pelo contrário, a identificação do marido como Kit 

demonstra os valores expressos por Ella, entre eles, a generosidade, a bondade 

e, implicitamente, a valorização do ser humano pela sua constituição pessoal, 

em vez da valorização por poder aquisitivo ou nascimento em família 

aristocrática. 

 

Fig. 144 Ella e Kit na sacada do palácio, como rei e rainha 01:39:31 (Disney, 2015).  

 

Fig.145 Kit chama Ella por seu título real 01:39:20 (Disney, 2015). 
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Fig. 146 Ella chama Kit pelo primeiro nome 01:39:21 (Disney, 2015). 

Finalmente, ambas as narrativas são encerradas pelo clássico beijo, 

selando a relação amorosa das personagens:  

 

Fig.147 Cinderela e o príncipe beijam-se na carruagem 01:13:55 (Disney, 1950). 
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Fig. 148 Ella e Kit beijam-se 01:39:23 (Disney, 2015). 
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CAPÍTULO 3 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

3.1 O PLANEJAMENTO DO PROJETO  

A experiência vivenciada em sala de aula junto aos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio do Colégio Eduardo Gomes deu-se durante o ano letivo de 2016, 

em outubro, tendo durado o mês todo, o que configurou um total de oito aulas 

para desenvolvimento do projeto apresentado neste trabalho. Vale ressaltar que 

a escola em questão segue a organização de trimestres (fevereiro, março e abril; 

maio, junho e agosto; setembro, outubro e novembro), o que evidencia que o 

projeto foi programado para ter ênfase durante um terço da última etapa letiva 

dos estudantes, para que fosse possível que permeasse as outras duas partes 

do trimestre, tanto de forma indutiva (levantamento de questões sobre feminismo 

durante o mês de setembro e Cine Clube para exibição dos filmes) quanto de 

forma conclusiva (discussão após as apresentações dos trabalhos e 

questionários qualitativos aplicados em novembro).   

O processo iniciou-se pela elaboração de todas as etapas do projeto, as 

quais se encontram transcritas, na íntegra, a seguir:  
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1ª SEMANA (03 a 07/10) 
 

Disciplina: Técnicas de Redação 

Série: 2a do Ensino Médio 

Nº de alunos em sala: 30 

Nº de aulas: 2 (100 min) 

Tema: As duas versões de Cinderela (1950 e 2015) 

 

OBJETIVOS 

Levar o estudante a: 

- conhecer e analisar os aspectos audiovisuais (cor, cenário, figurino, atuação, 

iluminação e efeitos especiais computadorizados) e de construção das cenas 

(sintaxe da imagem) das produções cinematográficas de Cinderela (1950 e 

2015); 

- ler e interpretar o gênero audiovisual; 

- discutir acerca das questões feministas na aula seguinte e 

- conscientizar-se da importância do olhar crítico ao assistir a filmes. 

 

RESUMO DO CONTEÚDO A SER TRABALHADO 

Aspectos audiovisuais cinematográficos, estrutura narrativa, construção de 

personagens e sintaxe da imagem.  

 

METODOLOGIA E RECURSOS NECESSÁRIOS 

Nas duas aulas em questão, levantar-se-ão aspectos audiovisuais dos filmes 

assistidos. Em seguida, será feita a análise audiovisual e imagética de cenas-

chave das duas produções, no que concerne à estrutura narrativa em si, bem 

como à construção dos personagens por meio de análise de composição de cor 

e sintaxe da imagem (Gestalt). 

As aulas deverão ser iniciadas pela abordagem comunicativa do gênero em 

questão, isto é, será necessário fazer um diálogo sobre os dois filmes assistidos, 

de forma a levantar as impressões dos alunos, de forma generalizada, sobre as 

duas versões da história e o impacto que teve sobre estes.  

Também será trabalhada a relevância do gênero narrativo (filme de longa-

metragem), focando em questões como a indústria cultural e seu poder de 
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convencimento, especialmente no que diz respeito à comunicação dos séculos 

XX e XXI.  

Em seguida, a professora fará a exibição das cenas escolhidas e, por meio de 

diálogo com os alunos, construirá a análise da composição dos trechos, bem 

como a estrutura das cores que os compõem, objetivando elucidar as 

concepções dos personagens de Cinderela e a estrutura narrativa em ambas as 

produções cinematográficas, enfatizando, ainda, as diferenças produzidas pela 

separação temporal de 65 anos.  

A docente trará, para a sala de aula, comentários acerca dos eventos históricos 

relacionados ao feminismo, que tomaram lugar entre 1950 e 2015, não só nos 

Estados Unidos, como também no Brasil, para que se elucide a relevância de 

tais eventos na nova versão de Cinderela (2015). 

Os recursos necessários serão projetor, slides, lousa e marcadores de cores 

variadas. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua e levará em consideração a participação e a 

colaboração dos estudantes, priorizando o envolvimento de cada um na 

atividade.  
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2ª SEMANA (10 a 14/10) 

 

Disciplina: Técnicas de Redação 

Série: 2a do Ensino Médio 

Nº de alunos em sala: 30 

Nº de aulas: 2 (100 min) 

Tema: Feminismo, indústria cultural e cinema 

 

OBJETIVOS 

Levar o aluno a:  

- interagir com outros colegas e com a professora; 

- refletir sobre o tema feminismo e 

- aprimorar sua argumentação, por meio de alusão histórica e crítica em 

relação à indústria cultural. 

 

RESUMO DO CONTEÚDO A SER TRABALHADO 

Movimento feminista no mundo e no Brasil, indústria cultural, cinema 

estadunidense e estúdios Disney.  

 

METODOLOGIA E RECURSOS NECESSÁRIOS 

As duas aulas desta semana serão reservadas para o debate voltado às 

questões feministas levantadas a partir da análise dos filmes na semana anterior. 

Serão discutidas as seguintes questões: nascimento e fortalecimento do 

movimento feminista no mundo; sua influência na visão de mundo que se 

construiu (e reconstruiu) no Ocidente ao longo do século XX; as formas de ação 

e reação da indústria cultural, do cinema estadunidense e da própria Disney em 

relação à mudança de paradigma conceitual na sociedade e a manifestação do 

movimento feminista no Brasil.  

Para que o debate aconteça, será necessário que os alunos mudem a 

configuração da sala de aula: de fileiras para círculo. Além disso, a professora 

deverá atuar como mediadora do debate, propondo as questões e auxiliando os 

educandos a organizarem suas falas e fundamentar, com base histórica, seus 

argumentos. Caso seja necessário, a docente poderá mediar conflitos entre os 

estudantes, de forma que a atividade ocorra de forma saudável e dialogada. Os 
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recursos necessários serão o próprio espaço físico da sala de aula e as 

anotações que os estudantes queiram utilizar. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua e levará em consideração a participação dos 

estudantes durante o debate e se as ideias estarão em consonância com aquilo 

que foi mostrado pela análise dos filmes. Outro fator a ser levado em 

consideração no momento avaliativo é a fundamentação de argumentos para o 

debate.  
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3ª SEMANA (17 a 21/10) 

 

Disciplina: Técnicas de Redação 

Série: 2a do Ensino Médio 

Nº de alunos em sala: 30 

Nº de aulas: 2 (100 min) 

Tema: Dissertação – eixo temático: feminismo 

 

OBJETIVOS 

Levar o aluno a: 

- praticar a argumentação escrita; 

- interpretar, de forma adequada, o eixo temático feminismo; 

- produzir uma dissertação, respeitando a norma padrão da Língua Portuguesa 

e a estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão e 

- fazer uso da relação existente entre as habilidades argumentativas do debate 

com as da dissertação escrita.  

 

RESUMO DO CONTEÚDO A SER TRABALHADO 

Dissertação escolar e feminismo. 

 

METODOLOGIA E RECURSOS NECESSÁRIOS 

A escola em que a pesquisa será desenvolvida segue uma abordagem 

tradicional, voltada para o vestibular. Assim sendo, haverá a necessidade de 

atrelar o projeto e as discussões nele envolvidas a uma atividade de cunho 

padrão e tradicional, que será a produção textual. No entanto, haverá a 

preocupação em não utilizar a proposta de redação de forma que ela fique 

apenas desprendida das discussões feitas, pelo contrário, objetivar-se-á que os 

alunos utilizem as ferramentas argumentativas já conhecidas junto às ideias 

levantadas pelo debate da semana anterior. 

Estas aulas têm caráter prático, isto é, trata-se de um momento de exercício de 

produção baseado no conhecimento prévio dos estudantes sobre dissertação 

(desenvolvida desde o primeiro trimestre), unido ao conteúdo ofertado nas duas 
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semanas anteriores sobre o movimento feminista e o papel da mulher na 

sociedade ocidental. A professora atuará como mediadora da sala, solucionando 

dúvidas de vocabulário, ortografia e leitura. Será permitido que haja consulta às 

anotações que os estudantes já tenham feito. Eles terão 100 minutos para 

realizar a atividade. Será necessário material impresso com a proposta de 

redação (uma para cada estudante) e folha própria do colégio para transcrição 

do texto passado a limpo. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação acontecerá em momento posterior à realização da atividade, pela 

correção dos textos e devolução aos alunos. Haverá relatório de correção com 

os desvios mais frequentes nos textos (reunir-se-á no relatório aquilo que se 

destacar entre as cinco salas), bem como ênfase às ideias bem colocadas pelos 

estudantes, que servirão de exemplo para a revisão para a prova trimestral, a 

ser aplicada durante o mês de novembro.  

A grade de correção a ser adotada para a proposta é de competências e a nota 

será pautada pelo nível de proficiência em cada competência, seguindo a matriz 

ENEM, como consta abaixo:  

 

COMPETÊNCIAS 

I Demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa escrita. 

II Compreender a proposta e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para 

desenvolver o tema. 

III Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos 

para a defesa do ponto de vista. 

IV Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção 

da argumentação. 

V Apresentar proposta de intervenção para o problema apresentado, respeitando os 

direitos humanos. 

 

NÍVEL DE PROFICIÊNCIA NOTA 

EXCELENTE            200 

MUITO BOM          160 

BOM 120 

REGULAR                 80 

FRACO                      40 
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4ª SEMANA (24 A 28/10) 

 

Disciplina: Técnicas de Redação 

Série: 2a do Ensino Médio 

Nº de alunos em sala: 30 

Nº de aulas: 2 (100 min) 

Tema: Trailer  

 

OBJETIVOS 

Levar o aluno a: 

- trabalhar com mídia audiovisual; 

- interagir e cooperar com os colegas, em prol de um produto final satisfatório; 

- desenvolver a criatividade; 

- escolher os recursos tecnológicos necessários para a produção do trabalho e 

- produzir um trailer. 

 

RESUMO DO CONTEÚDO A SER TRABALHADO 

Trailer. 

 

METODOLOGIA E RECURSOS NECESSÁRIOS 

Nesta aula, a professora passará instruções sobre o produto final para os 

estudantes. Trata-se de um trailer cinematográfico que deverá ser produzido em 

grupos de aproximadamente cinco alunos. Eles contarão a própria versão de 

Cinderela que gostariam de ver. As condições a serem seguidas pelos 

estudantes serão as seguintes: a estrutura narrativa de Cinderela deve ser 

seguida; os personagens essenciais devem ser mantidos (Cinderela, madrasta, 

irmãs postiças, príncipe e fada madrinha) e o espaço da narrativa deve ser a 

cidade de São Caetano do Sul.  

A professora explicará a proposta de forma expositiva, disponibilizará tempo 

para que se dividam em grupos e mediará as reuniões para que os roteiros dos 

trailers sejam montados. Os estudantes deverão ter um rascunho do roteiro a ser 

seguido no trailer até o fim da aula. Será necessário utilizar o projetor e a lousa, 

bem como o espaço física da sala, para a reunião dos grupos.    
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AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua durante a aula. Levar-se-á em consideração a postura 

dos estudantes, sua interação e a cooperação na formação dos grupos e 

desenvolvimento da ideia para o roteiro. Posteriormente, haverá a avaliação do 

vídeo por meio de valor de nota (2,0 pontos) que comporá a nota final (máximo 

10,0 pontos), a considerar:  

- estrutura narrativa;  

- personagens; 

- contexto São Caetano do Sul; 

- relação estabelecida com o roteiro apresentado; 

- elementos cênicos: locação, figurino e câmeras e 

- elementos de edição: apresentação, composição de cenas, vinheta e 

finalização. 
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3.2 O RESULTADO DO PROJETO 

 

O produto final apresentado pelos estudantes – o trailer contando suas próprias 

versões da história de Cinderela – foi entregue na penúltima semana de 

novembro de 2016 (21 a 25/11). A variedade de temas abordados pelas histórias 

foi significativa, havendo vídeos que se voltaram para:  

- liberdade e orientação sexual; 

- relacionamento abusivo;  

- violência doméstica;  

- situação econômica desfavorável; 

- futebol; 

- padrão de beleza. 

Vale ressaltar também que o resultado das produções evidenciou que o 

contexto do mundo dos estudantes foi considerado, devido à condição de o local 

da história dar-se em São Caetano do Sul. Percebeu-se, por exemplo, que o 

baile em que Cinderela encontra o príncipe, em algumas histórias dos 

estudantes, transformou-se em bailes funk que acontecem na comunidade do 

Heliópolis, vizinha a São Caetano do Sul.  

 A seguir, analisaremos um exemplo da releitura audiovisual da obra 

Cinderela:  
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Fig. 149 Contextualização de Cinderela na temática de futebol. 

Esta produção que analisamos colocou a história de Cinderela no 

contexto do futebol, bastante típico do Brasil. O que devemos ressaltar é que o 

grupo em questão era formado apenas por garotos e houve a vontade de 

transportar a história para um assunto pelo qual eles se interessam. Assim, a 

primeira cena com a qual o espectador do vídeo tem contato são as pernas os 

pés de Cinderela (elemento chave da história, já que o sapatinho tem função 

transformadora na trajetória da protagonista), uma bola de futebol (elemento 

chave do tema futebol) e um goleiro (que representa o desafio superado por 

Cinderela). Na figura 149, é relevante observar que os estudantes se utilizaram 

de câmera em ângulo close, enfatizando as partes de baixo do corpo de 

Cinderela, a narração é típica de um jogo de futebol e a trilha sonora escolhida 

foi “É uma partida de futebol”, da banda brasileira Skank. Vale ressaltar que os 

alunos utilizaram elementos de transição verbais para caracterizar o vídeo como 

trailer, de acordo com modelos que encontraram disponíveis no YouTube. 

 

Fig. 150 Caracterização do gênero trailer com data de lançamento fictícia para o ano seguinte. 
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Fig. 151 Em ordem respectiva, da esquerda para a direita, os personagens Cinderela, 

Madrasta e irmãs postiças.  

 Os estudantes utilizaram uma cena de humilhação de Cinderela para 

caracterizar sua relação com a família postiça: enquanto a protagonista cai, as 

outras riem. Há um elemento significativo nesta cena: é possível perceber que o 

tema futebol aparece nos figurinos dos “atores”, uma vez que todos estão 

vestindo calção e camisa de time de futebol. Cinderela, no entanto, se difere da 

madrasta e das irmãs na medida em que ela está sem meias (vulgo “meião”, 

peça típica de vestimenta de jogadores de futebol) e sapatos, enquanto que suas 

irmãs e a madrasta têm vestimentas mais sofisticadas. A caracterização do 

gênero feminino deu-se por meio de gestos e trejeitos, como é possível observar 

na irmã de Cinderela que veste a camisa amarela. Os estudantes adaptaram a 

caracterização dos personagens aos recursos dos quais dispunham no momento 

da gravação, o que também ressalta o desenvolvimento da criatividade nos 

alunos.  

 

Fig. 152 Elemento de transição da narrativa “um destino”. 



156 

 

 

Fig. 153 A herança de Cinderela. 

Os estudantes uniram o elemento de transição do trailer (figura 152, ideia do 

destino) com as cenas a que assistiram na versão de 2015: a herança que 

Cinderela ganha de sua mãe, representada pelo “ator” à esquerda do vídeo; a 

caracterização deu-se por meio do elemento central de composição do 

personagem, que são os óculos, os quais denotam ideia de mais idade ou 

mesmo experiência. Aqui, a representação da herança ocorreu por meio do 

presente ganho por Cinderela: a camisa do AD São Caetano, vulgo “Azulão”, 

time que representa a cidade de São Caetano do Sul nos campeonatos de 

futebol. Pode-se comparar a camisa do “Azulão” com o vestido cor de rosa que 

Cinderela usa antes do encontro com a fada madrinha.  

 

Fig. 154 Elemento de transição “uma escolha”. 
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Fig. 155 Peneiras 2017 A.D. São Caetano. 

Os estudantes contextualizaram o conflito da narrativa – o momento em 

que chega o convite para o baile na Corte – para a temática do futebol, ou seja, 

em vez de um baile, o momento de encontro com o “príncipe encantado” e a 

mudança na trajetória de vida de Cinderela será a “peneira” (seleção) para o time 

A.D. São Caetano.  

 

Fig. 156 Elemento de transição “um obstáculo”.  

 

Fig. 157 A madrasta proíbe Cinderela de ir à peneira. 
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A estrutura narrativa foi mantida pelos estudantes, atendendo às condições 

colocadas pela docente para a realização do trabalho. Tal fato pode ser 

observado pela forma como os estudantes organizaram o trailer: a sequência 

respeita os elementos de transição que caracterizam a narrativa, como o destino, 

a escolha e o obstáculo. Além disso, utilizaram as cenas-chave do conto de fadas 

para contarem a sua versão de Cinderela. A maldade da madrasta, no vídeo em 

questão, encontra-se na sua atitude proibitiva em relação à protagonista e nas 

falas, como por exemplo, “ Onde a ‘moçoila’ pensa que vai? ”. Os alunos 

preocuparam-se, inclusive, em manter um vocabulário adequado ao contexto 

atual, composto por vocabulário tanto formal quanto coloquial. 

 

Fig. 158 Atitude agressiva da madrasta.  

O momento que antecede o encontro de Cinderela com a fada madrinha, 

nas duas versões cinematográficas da Disney, é dramático, envolvendo a perda 

da esperança de Cinderela no mundo e nas pessoas. No entanto, a produção 

dos alunos teve cunho humorístico, inclusive se considerarmos a faixa etária 

deles. Assim sendo, o grupo manteve a essência da cena, isto é, a perda da 

esperança foi mantida. Entretanto, a expressão facial do estudante que fez o 

papel de Cinderela foi caricata, o que conferiu aspecto de alívio cômico ao trailer.  

Outro aspecto que pode ser ressaltado em relação aos resultados do 

projeto é o fato de os estudantes terem tido a oportunidade de desempenhar 

funções como atuação, produção, direção e edição dos vídeos, o que agrega 

valor significativo no processo de ensino-aprendizagem, o qual voltou-se não 

apenas a atividades padrão (apesar de ter sido contemplada a produção textual), 

mas que também contemplou habilidades além da sala de aula.    
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Fig. 159 O momento da perda de esperança de Cinderela. 

 

Fig. 160 O encontro com a “Fada Madibre”, a fada madrinha. 

Já o encontro com a fada madrinha traz um elemento cômico significativo 

ao trailer em questão: os estudantes cunharam o personagem com o nome “Fada 

Madibre” e utilizaram a ferramenta de edição VLC para inserir o rosto do jogador 

Ronaldinho Gaúcho, famoso por seus dribles (“dibres”, na linguagem coloquial) 

no mundo do futebol, caracterizando, assim, o elemento mágico de forma cômica 

dentro do tema escolhidos por eles. Percebe-se que a expressão de surpresa de 

Cinderela também foi mantida pelos estudantes.  

O sapatinho de cristal, elemento responsável pela ligação entre Cinderela 

e o príncipe na narrativa original, transformou-se em um par de chuteiras na 

narrativa em questão. Os alunos utilizaram duas figuras diferentes do rosto e da 

expressão do jogador Ronaldinho Gaúcho, o que denota a preocupação que 

tiveram com a composição da cena:  
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Fig. 161 O “sapatinho de cristal”, ou seja, as chuteiras. 

 

Fig. 162 Expressão de Cinderela e da Fada Madibre. 

 

 O baile na Corte foi substituído pelo momento da peneira do “Azulão” e o 

encontro de Cinderela com o “príncipe” não acontece neste momento, apenas 

posteriormente. O sucesso da protagonista aparece, no vídeo em questão, por 

sua habilidade no jogo de futebol e por acertar o chute a gol, como aparece na 

sequência a seguir:  
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Fig. 163 Cinderela na peneira do A.D. São Caetano. 

 

Fig. 164 A habilidade de Cinderela durante a peneira.  

 

Fig. 165 O gol de Cinderela. 

  

O elemento de transição seguinte leva ao clímax da narrativa. Em 

seguida, de forma a inserir, mais uma vez, a narrativa dentro do contexto de São 

Caetano do Sul, e, ademais, inserir um novo elemento cômico, os estudantes 
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caracterizaram a fuga de Cinderela com a fala “O Gerty tá passando!” , tratando-

se “Gerty” do nome de uma linha de ônibus que circula pela cidade, a qual se 

dirige ao bairro Nova Gerty, localizado em São Caetano do Sul.  

O personagem o príncipe encantado não faz par romântico com a 

protagonista: trata-se do técnico responsável pelo “Azulão”, que fica interessado 

nas habilidades de Cinderela e pretende contratá-la, fato que representa a 

mudança de status na vida da protagonista e que a madrasta, por sua vez, 

tentará impedir.  

 

Fig. 166 Elemento de transição “uma chuteira perdida”. 

 

Fig. 167 Cinderela perde a chuteira. 
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Fig. 168 O treinador encontra a chuteira de Cinderela. 

 

Fig. 169 A madrasta descobre que Cinderela foi à peneira.  

 

Fig. 170 A madrasta tenta impedir Cinderela de encontrar o treinador do A.D. São Caetano. 

 O encaminhamento para a finalização da narrativa, no conto, acontece 

quando o príncipe busca por todas as jovens do reino, objetivando encontrar a 

misteriosa dona do sapatinho de cristal. No caso do trailer produzido pelos 

estudantes, o treinador tenta calçar a chuteira nas irmãs postiças de Cinderela. 

Como acontece no conto original, o sapato não serve nos pés delas e a 
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protagonista consegue libertar-se do cativeiro em que havia sido colocada pela 

madrasta, tendo, assim, a oportunidade de calçar as chuteiras.  

Por ser um trailer a produção em questão, foi pedido aos alunos que não 

revelassem o desfecho da história, por conta da função apelativa que o trailer 

desempenha, no sentido de despertar a curiosidade do espectador em assistir 

ao filme. Assim sendo, a finalização do trailer foi feita por um novo letreiro, como 

pode ser observado na sequência a seguir:  

 

Fig. 171 O treinador tenta calçar as chuteiras nas irmãs de Cinderela.  

 

Fig. 172 O treinador busca por Cinderela. 
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Fig. 173 Cinderela calça as chuteiras.  

 

Fig. 174 Letreiro final do trailer.  

 

 Os estudantes, de maneira geral, apresentaram uma preocupação com 

manter os elementos típicos de um trailer, como por exemplo as vinhetas de 

apresentação características. Para isso, utilizaram tanto as vinhetas já existentes 

da Disney como também outras disponíveis nas ferramentas de edição de vídeo 

como o VLC e o iMovie. Tais elementos foram responsáveis pela 

verossimilhança dos trailers, como se observa nos exemplos a seguir:  
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Fig. 175 Vinheta característica de conto de fadas, disponível no iMovie. 

 

Fig. 176 Vinheta atual da Disney.  

 

Fig. 177 Vinheta antiga da Disney. 
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Fig. 178 Vinheta disponível no VLC e no iMovie. 

A caracterização dos personagens seguiu o contexto escolhido pelos 

estudantes. Houve produções que mantiveram a ideia do conto de fadas, 

explícita no vídeo por meio da escolha do figurino, cabelo e maquiagem dos 

estudantes e caraterização feminina em estudantes do sexo masculino. Outras 

produções mostraram a preocupação dos alunos em inserir crítica nas 

produções, como por exemplo padrão de beleza ou desigualdade social. Além 

de manter a denotação de conto de fadas, foi possível observar elementos 

cômicos nas produções, o que nos permite perceber que a produção dos trailers 

não somente trabalhou com habilidades além da sala de aula como também 

representou momento de integração e descontração dos estudantes, tanto em 

sala de aula quanto nos momentos de gravação e edição. Seguem exemplos de 

personagens caracterizados pelos estudantes:  

 

Fig. 179 Fada madrinha à esquerda, Cinderela à direita. Vídeo criticando padrão de beleza. 
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Fig. 180 Caracterização de Cinderela no contexto de um famoso “rolezinho”. 

 

Fig. 181 Cinderela com características típicas de princesa, como vestido e tiara. 

 

Fig. 182 Cinderela e a Fada Madrinha em referência à famosa imagem “We can do it”. 

A utilização dos ângulos variados de câmera para transmissão de 

diferentes emoções ao espectador e caracterização do espaço da narrativa 

também foi elemento significativo de análise dos resultados deste projeto:  
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Fig. 183 Câmera em Grande Plano Aberto mostrando a cidade de São Caetano do Sul.  

 

Fig. 184 Câmera Voyeur para inserção de Cinderela no contexto “vlog”. 

 

Fig. 185 Câmera PDV, sentimento de identificação para o espectador. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação no Brasil e, especificamente, o ensino de Língua Portuguesa, têm 

sido discutidos, de maneira extensa, especialmente nos últimos 16 anos, após a 

criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). No entanto, apesar de a 

discussão em relação à prática pedagógica em nosso país ter ganhado, além 

deste, outros importantes documentos que a colocam em evidência, a verdade 

é que, no dia a dia da Educação Básica, pouco se faz para que, de fato, haja 

aprendizagem e apreensão de conteúdo, habilidades e competências pelos 

estudantes, nas mais variadas faixas etárias. 

 Quando se fala em Ensino Médio, os dados nos mostram que representa  

a fase escolar com maior índice de evasão dos estudantes, especialmente nas 

escolas públicas, muitas vezes por condições financeiras desfavoráveis ou 

desinteresse por parte do aluno. Quando nos voltamos para a escola particular, 

é possível perceber que o nível de evasão é menor. Entretanto, este fato não se 

dá porque o estudante tem um grande interesse pelo conteúdo, mas sim por 

estrutura familiar e condições financeiras favoráveis; porém, o questionamento 

intrínseco ao Ensino Médio no Brasil, não havendo diferenciação entre a escola 

pública e a particular, é: “esse conteúdo tem utilidade? ”. A resposta, na maioria 

das vezes, é vaga, tornando-se difícil chegar a conclusões sobre os objetivos 

dos conteúdos obrigatórios do Ensino Médio e evidenciando a urgência da 

mudança da prática pedagógica dos docentes dessa fase da vida do educando.  

Dessa forma, o ensino de língua materna precisa passar por grandes mudanças, 

destacando-se a necessidade de que a resposta à questão da utilidade dos 

conteúdos seja positiva. Para que tal resultado seja obtido, a postura do 

professor de Língua Portuguesa deve tornar-se comunicativa, assim como a 

abordagem dos conteúdos. É essencial que o texto seja compreendido pelo 

docente e, consequentemente, pelos estudantes, enquanto gênero 

comunicativo. Faz-se necessário, pois, entender, enquanto professor, que o 

texto verbal não é o único a ser trabalhado em sala de aula. Como nos ensina o 

escritor moçambicano Mia Couto (2011, p. 55):  
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Tudo pode ser página. Depende apenas da intenção de 
descoberta do nosso olhar. Queixamo-nos de que as pessoas 
não leem livros. Mas o déficit de leitura é muito mais geral. Não 
sabemos ler o mundo, não lemos os outros. [...] Mais do que 
saber ler, será que sabemos, ainda hoje, contar histórias? Ou 
sabemos simplesmente escutar histórias onde nos parece reinar 
apenas silêncio?    

 

Assim, o trabalho com as Tecnologias da Comunicação e da Informação 

(TICs) na sala de aula faz-se inovador, atual e necessário. A vantagem do 

trabalho com diferentes mídias junto aos alunos não apenas lhes desperta 

interesse, uma vez que é possível ficar mais próximo, de seu mundo e daquilo 

que lhes agrada, como também é uma oportunidade para que o olhar deles para 

as TICs se torne mais treinado, habilidoso e maduro. Capacitar, 

verdadeiramente, o jovem quanto ao uso de TICs é fazer com que ele perceba 

que as ferramentas do dia a dia podem tornar-se, futuramente, ferramentas de 

trabalho e de destaque no próprio mercado de trabalho.  

O cinema, por sua vez, representa o tipo de “página” preferida entre os 

alunos, de maneira geral. Tradicionalmente, a escola não trabalha com a análise 

cinematográfica enquanto obra de ficção artística, mas sim como recurso que 

possibilita discussões ou trabalho com temas que estejam relacionados ao 

conteúdo obrigatório. No entanto, a visão crítica voltada para o cinema e para a 

indústria cultural somente pode ser obtida quando se conhecem as ferramentas 

de convencimento utilizadas por ela. O cinema figura, talvez, como o maior 

veiculador dos produtos da indústria cultural, uma vez que dispõe de inúmeros 

recursos para entretenimento e distração dos espectadores.  

É função do docente levar seus alunos a discutir assuntos, fatos e 

opiniões, para que possam desenvolver sua capacidade de discernimento, em 

prol de serem cidadãos mais conscientes e ativos participantes da sociedade e 

não simples receptores de conteúdo ou produtos diversos. 

O conto de fadas e o personagem de Cinderela construído (e 

reconstruído, posteriormente) pela Disney são dois fatores com alto poder de 

convencimento do público, pois se tratam de elementos que atingem a memória 

afetiva dos jovens. Devido a esse fato, as ideias que passam são facilmente 
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absorvidas pelo espectador; o que pode parecer negativo por um lado, pode ser 

positivo por outro: cabe a quem assiste a um filme, o discernimento. Cabe à 

equipe de produção saber que tipo de conteúdo deseja-se passar. Por sua vez, 

cabe ao docente permitir que seus alunos sejam um público consciente e que 

faça boas escolhas. Vale ressaltar: isso somente é possível a partir da prática 

analítica e do treinamento do olhar do estudante para a produção 

cinematográfica.   

Objetivando promover, no contexto do Colégio Eduardo Gomes, 

localizado em São Caetano do Sul, durante o mês de outubro de 2016, uma 

abordagem de processo de ensino-aprendizagem que se afastasse daquela que 

nem sempre atinge, de forma satisfatória, os objetivos de processo de ensino-

aprendizagem no que concerne à Língua Portuguesa, a docente planejou e 

realizou um projeto educacional que contou com diferentes etapas, culminando 

na produção de trailers sobre Cinderela com as histórias que os estudantes 

gostariam de assistir, contando também com a possibilidade de promover a 

discussão e consciência dos estudantes em relação ao Feminismo e sua 

relevância no contexto mundial da sociedade, tanto no passado quanto no 

presente.  

Os resultados do projeto em questão foram satisfatórios, na medida em 

que o objetivo central deste trabalho foi atingido: o processo de ensino-

aprendizagem da Língua Materna não foi mantido de forma tradicional, de forma 

que as aulas tiveram a participação dos estudantes, que puderam utilizar seu 

conhecimento de mundo para trocar informações, discutir e conscientizar-se de 

forma benéfica sobre o tema Feminismo. Ademais, os fundamentos de 

argumentação dos estudantes mostraram-se mais sólidos, influenciados pelas 

discussões feitas em momento de aula. 

 Sendo assim, é possível afirmar que o processo, de forma geral, obteve 

sucesso em tornar os estudantes usuários mais satisfatoriamente preparados 

para o uso social da língua materna, não apenas no que diz respeito ao texto 

verbal, como também na sua comunicação oral. Vale ressaltar que a produção 

dos vídeos tornou possível ampliar os conhecimentos dos estudantes em TICs, 

já que eles puderam conhecer e utilizar melhores ferramentas de edição dos 

vídeos.  
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A abordagem partindo das duas versões de Cinderela (1950 e 2015) da 

Disney foi recebida positivamente pelos estudantes de maneira geral, já que a 

memória afetiva que muitos têm com os estúdios Disney é significativa. Aqui, foi 

possível perceber que o conhecimento de mundo dos estudantes foi de fato 

aproveitado durante as aulas, não apenas no ponto de partida do projeto (a 

abordagem a partir da Disney) como durante o desenvolvimento, contemplando 

as discussões e a socialização dos vídeos após a sua entrega.  

O momento reservado à apresentação dos vídeos configurou, de maneira 

significativa, interação e, de certa forma, divertimento entre os alunos. É 

necessário valorizar momentos como este na medida em que, de forma geral, a 

escola tradicional não os valoriza ou não dá espaço para que aconteçam. No 

entanto, tal fato representa uma perda formativa para os estudantes, já que é 

quando podem observar a si próprios e aos outros colegas   

Outro fator a ser observado é que, apesar de se tratar de uma história 

tipicamente feminina, a liberdade que a professora deu aos estudantes em 

abordarem o tema que preferissem na produção de seus trailers foi responsável 

por tornar o processo mais próximo da realidade dos alunos do sexo masculino. 

A trajetória de Cinderela foi encarada pelos estudantes, de maneira geral, como 

de superação, especialmente quando da análise da versão de 2015. Eles 

puderam perceber, também, que a Disney teve a necessidade de reinventar – 

ou reler – uma de suas princesas mais icônicas porque, de fato, o público a quem 

atende já não mais aceita que a mulher tenha a posição na sociedade de alguém 

que permanece no lar, que desempenha apenas tarefas domésticas e cujo 

destino seja apenas o casamento.  

De forma geral, as discussões que aconteciam anteriormente de forma 

desordenada e com pouca fundamentação, puderam ser melhoradas em 

conjunto com os estudantes. Observou-se uma maior preocupação deles em 

provar seus argumentos aos colegas, não por opinião pessoal, mas sim por 

lógica construída a partir da análise dos filmes e da elucidação de fatos históricos 

e da luta feminista, especialmente a que aconteceu a partir da segunda metade 

do século XX e tem se mantido de maneira extensa na atualidade.  
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A prática docente respectiva ao ensino de Língua Portuguesa no Brasil, 

portanto, deve voltar-se, para o crescimento verdadeiro do estudante, isto é, para 

o desenvolvimento de suas habilidades, não só no que concerne à produção de 

textos verbais satisfatórios, como também para que seja possível que aconteçam 

atividades lúdicas, que promovam a interação saudável e a cooperação entre os 

alunos, objetivando a formação de cidadãos conscientes e, acima de tudo, 

tolerantes e respeitosos em relação às diferenças, sejam elas de gênero, de 

orientação sexual, de aparência física ou mesmo econômicas.  

Este projeto mostrou que é possível inserir, mesmo em contextos 

escolares bastante tradicionais e voltados para o vestibular, projetos que 

contemplem, de forma dialógica, lúdica e interdisciplinar, temas que devem ser 

tratados com os estudantes. Dessa forma, a escola brasileira poderá deixar de 

ser informativa para tornar-se, verdadeiramente, formativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

REFERÊNCIAS  

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 5. ed., rev. e ampl. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007. 

ALLOA, Emmanuel (org.) Pensar a Imagem. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2015.  

ARNHEIM, Rudolf. Arte & percepção visual: uma psicologia da visão 
criadora: nova versão. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 1986. 

ASSIS, Machado de. Dom casmurro: texto integral. São Paulo: Paulus, 2002. 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001. 

BELTING, Hans. A janela e o muxarabi: uma história do olhar entre Oriente e 
Ocidente. In: ALLOA, Emmanuel. Pensar a imagem. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2015. p. 115-137. 

BLACKMAN, Cally. 100 Anos de Moda. São Paulo: PubliFolha, 2012.  

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 
1992. 

BRASIL. Secretaria de Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Ensino Médio. Brasília: Secretaria de Educação, 2000.  

CHARMAZ, Kathy. A construção da teoria fundamentada: guia prático para 
análise qualitativa. Porto Alegre ArtMed 2009.  

DISNEY INSTITUTE. O jeito Disney de encantar os clientes: do atendimento 
excepcional ao nunca parar de crescer e acreditar. São Paulo: Saraiva, 2011. 

ESTÉS, Clarissa Pínkola. Mulheres que correm com os lobos. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2014. 

FREINET, Celestin. As técnicas Freinet da escola moderna. 2. ed. Lisboa: 
Estampa, 1976. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. 24. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 

____________. Educação como prática da liberdade. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2011. 

FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Educar com a mídia: novos diálogos 
sobre educação. São Paulo: Paz e Terra, 2012. 

GAILBRATH, J. K. The new industrial state. 2 ed. Harmondsworth: Hamish 
Hamilton, 1974.  

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. in: RAE - 
Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, 1995. 

GUIMARÃES, Alexandre Huady Torres. A documentação fotográfica da 
violência como recurso para a reflexão educacional. 2001. Dissertação 
(Mestrado em Comunicação e Letras) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, 2001. 



176 

 

HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995.  

MANDEVILLE, Bernard. La fábula de las abejas o los vícios privados hacen 
la prosperidade pública. México: Fondo de Cultura Económica, 1982. 

MARTINS, Valéria Bussola. A utilização de redes sociais na formação 
docente. 2014. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, 2014.   

PASTOUREAU, Michel. Breve historia de los colores. In: LECTURAS, 2007, 
Buenos Aires. Suplemento Radar. Buenos Aires: UBA, 2007. p. 12-29.  

PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. História da Educação. 7. ed. São Paulo: 
Ática, 2010.  

SAVIANI, Damerval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 2. ed. 
Campinas: Autores Associados, 2008. 

VIN, R. K. Case study research: design and methods. Newbury Park, CA: 
Sage Publications, 1989, p. 23.  

VINEYARD, Jeremy. Setting up your shots: great camera moves every 
filmmaker should know. Ventura Blvd, CA: Michael Wiese Productions, 2000. 

 

REFERÊNCIAS DE IMAGEM EM MOVIMENTO 

CINDERELA. Direção: Clyde Geromini, Hamilton Luske, Wilfred Jackson. 
Produção: Walt Disney. Estados Unidos: Walt Disney Pictures, 1950. 1DVD. 72 
min.  

CINDERELA. Direção: Kenneth Branagh. Produção: Allison Shermour, David 
Barron, Simon Kinberg. Estados Unidos: Walt Disney Pictures, 2015. 1BLU 
RAY. 114 min.   

 

  

 


