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Cinderela é o quarto número da Coleção Charles Perrault, 
homenageando o escritor francês responsável por eternizar, em livro, 
histórias que antes circulavam pela transmissão oral, contos maravilhosos 
que atravessam os tempos em diferentes releituras e suportes. Além desse 
conto, por meio de Perrault temos acesso a “Chapeuzinho Vermelho”, o 
primeiro da Coleção, “As Fadas”, o segundo, “Barba Azul”, o terceiro, “A 
Bela Adormecida do Bosque”, “O Gato de Botas”, “Riquet, o Topetudo” e 
“O Pequeno Polegar”, contos em prosa que integram a herança cultural 
da humanidade.

A gênese desta publicação reside num projeto de Estágio Interno 
Complementar (EIC) intitulado “Trabalhando com a Literatura Infantojuvenil”, 
vinculado à Sub-Reitoria de Graduação da UERJ. Seu objetivo principal é 
viabilizar a tradução e a publicação de obras da tradição já de domínio 
público, contribuindo para os estudos na área da literatura para crianças 
e jovens por meio de material fidedigno, passível de ser utilizado tanto em 
pesquisas acadêmicas, quanto em atividades didáticas.

Para realizar a publicação, tornou-se necessária a conjugação de 
esforços, o que implicou a união de professores da UERJ responsáveis 
pela organização da coleção, bem como a utilização de recursos oriundos 
de outros projetos de natureza variada da própria instituição, como o 
Dialogarts e a Unidade de Desenvolvimento Tecnológico Laboratório 
Multidisciplinar de Semiótica (UDT LABSEM). Cumpre realçar, porém, 
que não teríamos atingido o resultado final desejado sem a contribuição 
valiosa de bolsistas e orientandos que se vincularam e ainda se vinculam 
ao projeto, cujos nomes aparecem nos créditos da publicação, todos 
integrantes do Grupo de Pesquisa CNPq “EnLIJ – Encontros com a Literatura 
Infantil/Juvenil: ficção, teorias e práticas”, certificado pela UERJ, dos 
projetos de Extensão da UERJ “Literatura Infantojuvenil: em cont(r)os” e 
“Núcleo de Estudos em Literatura Infantojuvenil da UERJ – NELIJ-UERJ”.

Boa leitura!

Regina, Flávio e Maria Cristina
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Tradução de Elisangela Maria de Souza 
Revisão de Aila do Carmo Sant’Anna, Elen Pereira de Lima, Elisangela Maria de 

Souza, Luis Fernando da Silva Fernandes, Maria Cristina Batalha, 
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Cendrillon ou la petite pantoufle 
de verre

Il était une fois un gentilhomme 
qui épousa en secondes noces une 
femme la plus hautaine et la plus 
fière qu’on eût jamais vue. Elle 
avait deux filles de son humeur,et 
qui lui ressemblait dans toutes 
choses. Le mari avait de son côté 
une jeune fille, mais d’une douceur 
et d’une beauté sans exemple, elle 
tenait cela de sa mère qui était la 
meilleure personne du monde. Les 
noces ne furent pas plutôt faites, 
que la belle-mère fit éclater sa 
mauvaise humeur : elle ne put 
souffrir les bonnes qualités de cette 
jeune enfant, qui rendaient ses 
filles encore plus haïssables. Elle la 
chargea de plus viles occupations de 
la maison, c’était elle qui nettoyait 
la vaisselle et les montées, qui 
frottait la chambre de madame 
et celle de mesdemoiselles ses 
filles ; elle couchait tout au haut 
de la maison, dans un grenier, sur 
une méchante paillasse, pendant 
que ses soeurs étaient dans de 
chambres parquetées, où elles 
avaient des lits de plus à la mode 
et des miroirs où elles se voyaient 
depuis le pied jusqu’à la tête.

Cinderela ou o sapatinho de 
cristal

Era uma vez um fidalgo que 
desposou em segundas núpcias 
uma mulher mais arrogante e 
mais orgulhosa que jamais se 
vira. Ela1 tinha duas filhas com seu 
temperamento, e que se pareciam 
com ela em tudo. O marido por sua 
vez tinha uma filha, mas de uma 
doçura e de uma bondade sem 
igual. Ela herdara isso da mãe, que 
fora a melhor pessoa do mundo. 

Mal realizado o casamento, a 
madrasta revelou o seu gênio ruim. 
Ela não podia suportar as boas 
qualidades daquela jovem criança 
que tornavam suas filhas ainda mais 
detestáveis. 

A madrasta a encarregou das 
ocupações mais vis2 da casa: era ela 
que limpava a louça e as escadas, 
que esfregava o quarto da senhora 
e das senhoritas suas filhas. Ela 
dormia no lugar mais alto da casa, 
em um sótão sobre um colchão de 
palha, enquanto suas irmãs ficavam 
em quartos assoalhados, onde 
havia os leitos mais modernos e 
espelhos em que podiam se ver de 
corpo inteiro.
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La pauvre fille souffrait tout avec 
patience, et n’osait se plaindre 
à son père, qui l’aurait grondée, 
parce que sa femme le gouvernait 
entièrement. Lorsqu’elle avait fait 
son ouvrage, elle s’allait mettre au 
coin de la cheminée, et s’asseoir 
dans les cendres, ce qui faisait qu’on 
l’appelait communément dans le 
logis, Cucendron. La cadette, qui 
n’était pas si malhonnête que son 
aînée, l’appelait Cendrillon, avec 
ses méchants habits, ne laissait 
pas d’être cent fois plus belle 
que ses sœurs, quoique vêtues 
magnifiquement.

Il arriva que le fils du roi donna un 
bal, et qu’il y pria toutes personnes 
de qualité. 

Nos deux demoiselles y furent 
aussi priées, car elles faisaient 
grande figure dans le pays. Les 
voilà bien aises et bien occupées 
à choisir les habits et les coiffures 
qui les siéraient le mieux. Nouvelle 
peine pour Cendrillon ; Car c’était 
elle qui repassait les linges de ses 
soeurs et qui godronnait leurs 
manchettes. On ne parlait que de 
la manière dont on s’habillerait.

A pobre menina aguentava tudo 
com paciência e não ousava queixar-
se ao pai, que a teria repreendido, pois 
sua mulher o dominava inteiramente. 
Quando ela terminava seu trabalho, 
ia se acomodar ao canto da chaminé3 
e sentar-se nas cinzas, o que faziam 
com que a chamassem comumente 
em casa de Cucendron4. A caçula, 
que não era tão desagradável 
quanto a mais velha, a chamava de 
Cinderela. Contudo, Cinderela, com 
suas roupas miseráveis, não deixava 
de ser cem vezes mais bela que suas 
irmãs, ainda que estivessem vestidas 
magnificamente.

Acontece que o filho do rei iria dar 
um baile e convidou todas as pessoas 
de estirpe. 

Nossas duas senhoritas foram 
assim convidadas, pois eram muito 
importantes na região. Lá estavam 
elas, alegres e bem ocupadas em 
escolher as roupas e os penteados 
que lhes assentassem melhor. Novo 
tormento para Cinderela, pois era 
ela que engomava a roupa branca de 
suas irmãs, além das rendas em seus 
punhos.

Não falavam de outra coisa a não 
ser das roupas que usariam no baile. 
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Moi, dit l’ainée, je mettrait mon 
habit de velours rouge et ma 
garniture d’Angleterre. Moi, dit 
la cadette, je n’aurai que ma jupe 
ordinaire, mais en récompense, 
je mettrai mon manteau à 
fleurs d’or et ma barrière de 
diamants qui n’est pas des 
plus indifférentes. On envoya 
quérir la bonne coiffeuse, pour 
dresser les cornettes à deux 
rangs, et on fit acheter des 
mouches de la bonne faiseuse. 
Elles appelèrent Cendrillon pour 
lui demander son avis ; car elle 
avait le goût bon. Cependant, 
Cendrillon les conseilla le mieux 
au monde, et s’offrit même à les 
coiffer : ce qu’elles voulurent 
bien. En les coiffant, elles lui 
disaient, Cendrillon, serait-
tu bien aise d’aller au bal ?-  
Hélas ! Mesdemoiselles ! Vous 
vous moquez de moi, ce n’est 
pas là ce qu’il me faut. - Tu as 
raison ; on rirait bien si on voyait 
un Cucendron aller au bal. Une 
autre que Cendrillon les aurait 
coiffées de travers : mais elle 
était si bonne ! et elle les coiffa 
parfaitement bien.

— Eu, disse a mais velha, porei 
meu vestido de veludo vermelho e 
meu enfeite da Inglaterra. 

— Quanto a mim, disse a caçula, 
usarei apenas minha saia comum, 
mas, em compensação, porei meu 
manto de flores de ouro e meu 
broche de diamantes, que não é dos 
mais insignificantes. 

Mandou-se buscar uma boa 
cabeleireira para elaborar coques de 
dois andares e compraram mouches5 
da modista. Elas chamaram Cinderela 
para lhes dar sua opinião, pois ela 
tinha bom gosto. Cinderela lhes deu 
os melhores conselhos do mundo e 
até se ofereceu para lhes pentear, o 
que elas aceitaram de bom grado. 
Enquanto eram penteadas, elas lhe 
disseram: 

—Cinderela, ficarias contente de ir 
ao baile? 

— Ai de mim! Senhoritas, zombais! 
Lá não é lugar que me convém. 

—Tens razão, seriam muitos risos 
se vissem um Cucendron ir ao baile. 

Qualquer outra que não 
Cinderela teria lhes feito penteados 
desajeitados: mas ela era tão boa!6, e 
as penteou perfeitamente bem. 
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Elles furent près de deux jours 
sans manger tant elles était 
transportées de joie. On rompit 
plus de douze lacets, à force de 
les serrer, pour leur rendre la 
taille plus menue, et elles étaient 
toujours devant leur miroir. Enfin 
l’heureux jour arriva, on partit, 
et Cendrillon les suivit des yeux 
les plus longtemps qu’elle put. 
Lorsqu’elle ne les vit plus, elle se 
mit à pleurer. Sa marraine qui la 
vit tout en pleurs, lui demanda 
ce qu’elle avait. Je voudrais 
bien…je voudrais bien… Elle 
pleurait si fort, qu’elle ne put 
achever. Sa marraine, qui était 
Fée, lui dit, Tu voudrais bien aller 
au bal, n’est-ce pas ? Hélas ! Oui, 
dit Cendrillon en soupirant. Eh 
bien ! Seras-tu bonne fille ? dit 
sa marraine ; je t’y ferai aller. Elle 
la mena dans sa chambre, et lui 
dit : Va dans le jardin, et apporte 
moi une citrouille.

Elas ficaram quase dois dias sem 
comer, tamanha era a alegria. 
Romperam-se mais de doze 
cordões7 tanto que as apertaram 
para afinar a cintura. Elas estavam 
sempre diante do espelho. 

Enfim, o feliz dia chegou, elas 
partiram e Cinderela as seguiu com 
os olhos o máximo de tempo que 
pôde. Quando ela não mais as via, 
pôs-se a chorar. Sua madrinha, que 
a viu aos prantos, perguntou-lhe o 
que tinha:

— Eu gostaria... eu gostaria…
Ela chorava tão forte que não pôde 

terminar sua fala. Sua madrinha, 
que era uma fada, lhe disse:

— Tu gostarias muito de ir ao 
baile, não é?

— Ai de mim, sim! — disse-lhe 
Cinderela suspirando.

— Pois bem, serás uma boa 
menina? — disse sua madrinha — 
Eu te farei ir ao baile. 

A fada a levou ao seu quarto e lhe 
disse: 

— Vá até o jardim e traga para 
mim uma abóbora.
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Cendrillon alla aussitôt cueillir la 
plus belle qu’elle pu trouver, et la 
porta à sa marraine, ne pouvant 
deviner comment cette citrouille 
la pourrait faire aller au bal. Sa 
marraine la creusa. Et n’ayant 
laissé que l’écorce, la frappa de 
sa baguette, et la citrouille fut 
aussitôt changée en un beau 
carrosse tout doré. Ensuite elle 
alla regarder dans la sourcière où 
elle trouva six souris toutes en vie. 
Elle dit à Cendrillon de lever un 
peu la trappe de la souricière, et 
à chaque souris qui sortait elle lui 
donnait un coup de sa baguette, 
et la souris était aussitôt changée 
en un beau cheval. Ce qui fit un 
bel attelage de six chevaux d’un 
beau gris de souris pommelé. 
Comme elle était en peine de 
quoi elle ferait un cocher, je vais 
voir, dit Cendrillon, s’il n’y a point 
quelque rat dans la ratière nous 
en ferons un cocher. Tu as raison, 
dit sa marraine, Cendrillon lui 
apporta la ratière où il y avait 
trois gros rats.

Cinderela foi rapidamente colher 
a mais bela abóbora que ela pôde 
encontrar e a trouxe para sua 
madrinha, não podendo imaginar 
como uma abóbora poderia fazê-la 
ir ao baile! Sua madrinha a escavou 
e, não tendo deixado senão a casca, 
bateu nela com sua varinha e, no 
mesmo instante, a abóbora se 
transformou numa bela carruagem 
toda dourada.

Em seguida, foi ver a ratoeira onde 
encontrou seis camundongos. Ela 
disse a Cinderela que levantasse um 
pouco a trava da ratoeira e, a cada 
camundongo que saía, ela tocava 
com a varinha e o camundongo era 
imediatamente transformado em 
um belo cavalo. Formaram-se três 
belas parelhas de cavalos de um 
belo cinza camundongo malhado. 
Como ela estava com dificuldades de 
encontrar do quê fazer um cocheiro, 
Cinderela lhe disse: 

— Eu vou ver se não há algum rato 
na ratoeira, caso haja, faremos dele 
um cocheiro.

— Tens razão — diz sua madrinha 
— vá ver.

Cinderela lhe trouxe a ratoeira, 
onde havia três grandes ratos.
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La Fée en prit un d’entre les trois 
à cause de sa maîtresse barbe ; et, 
l’ayant touché il fit changé en un 
gros cocher, qui avait une des plus 
belle moustaches qu’on ait jamais 
vues. Ensuite elle lui dit : Va dans 
le jardin, tu y trouveras six lézards 
derrière l’arrosoir ; apporte-les 
moi. Elle ne les eut pas plutôt 
apportés, que la marraine les 
changea en six laquais, qui 
montèrent aussitôt derrière 
le carrosse, avec leurs habits 
chamarrés, et qui s’y tenaient 
attachés comme s’ils n’eussent 
fait autre chose de toute leur vie. 
La Fée dit alors à Cendrillon : Eh 
bien ! Voilà de quoi aller au bal ; 
n’es-tu pas bien aise. Oui ; mais est-
ce que j’irais comme cela avec mes 
vilains habits ! Sa marraine ne fit 
que la toucher avec sa baguette, et 
en même temps ses habits furent 
changés en des habits de draps 
d’or et d’argent, tout chamarrés 
de pierreries, elle lui dona ensuite 
une paire de pantoufles de verre, 
les plus jolies du monde.

A fada escolheu um dentre os 
três, por causa de seu soberbo pelo. 
Tendo-o tocado, ele foi transformado 
num corpulento cocheiro, que tinha 
um dos mais belos bigodes que já se 
vira. Em seguida, ela lhe disse:

— Vá ao jardim, encontrarás lá seis 
lagartos atrás do regador, traga-os a 
mim. 

Mal Cinderela os trouxe, a 
madrinha os transformou em seis 
lacaios. Eles subiram imediatamente 
na parte de trás da carruagem 
com suas vestes agaloadas e se 
mantinham devotados como se não 
tivessem feito outra coisa na vida. A 
Fada disse então a Cinderela:

— Pois bem, eis com o quê ir ao 
baile, não estás contente? 

—Sim, mas eu irei deste jeito, com 
estas roupas miseráveis?

 Sua madrinha só a tocou com 
sua varinha e, no mesmo instante, 
suas roupas foram transformadas 
em outras com tecido de ouro e 
prata, todo ornamentado de pedras 
preciosas. Ela lhe deu, em seguida, 
um par de sapatinhos de cristal, os 
mais lindos do mundo. 
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Quand elle fut ainsi parée elle 
monta dans sa carrosse ; mais sa 
marraine lui recommanda sur toutes 
choses de ne pas passer minuit, 
l’avertissant, que , si elle demeurait 
au bal un moment davantage, son 
carrosse reviendrait citrouille, ses 
chevaux des souris, ses laquais des 
lézards, et que ses vieux habits 
reprendraient leur première forme. 
Elle promit à sa marraine qu’elle 
ne manquerait pas de sortir du bal 
avant minuit. Elle part, ne se sentant 
pas de joie. Le fils du roi, qu’on 
alla avertir qu’il venait d’arriver 
une grande princesse qu’on ne 
connaissait point, courut la recevoir, 
il lui donna la main à sa descente du 
carrosse, et la mena dans la salle, où 
était la compagnie. Il se fit alors un 
grand silence, on cessa de danser ; 
et les violons ne jouèrent plus, tant 
on était attentif à contempler les 
grandes beautés de cette inconnue. 
On n’entendait qu’un bruit confus : 
Ah ! Quelle est belle !

Quando ela estava pronta, subiu 
na carruagem, mas sua madrinha 
lhe recomendou, acima de tudo, não 
passar da meia-noite. Advertiu-a 
que se ela permanecesse no baile 
um instante a mais, sua carruagem 
voltaria a ser uma abóbora, 
os cavalos seriam novamente 
camundongos, os lacaios, lagartos 
e suas vestes voltariam a ter a 
aparência original. Ela prometeu 
que não deixaria de sair do baile 
antes da meia-noite. Ela parte, não 
cabendo em si de alegria.

O filho do rei, que acabava de 
ser informado da chegada de uma 
grande princesa que ninguém 
conhecia na região, correu para 
recebê-la. Ele ofereceu-lhe a mão na 
descida da carruagem e a levou ao 
salão onde estavam os convidados. 
Fez-se então um grande silêncio, 
a dança cessou e os violinos não 
tocaram mais, tamanha era a 
atenção dirigida à contemplação 
das incomparáveis belezas daquela 
desconhecida.

Não se ouvia senão um ruído 
confuso:

— Ah, como ela é bela!
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Le roi même, tout vieux qu’il était 
ne laissait pas de la regarder, et de 
dire tout bas à la reine qu’il y avait 
longtemps qu’il n’avait vu une si 
belle et si aimable personne. Toutes 
les dames étaient attentives à 
considérer sa coiffure et ses habits, 
pour en avoir, dès les lendemain, des 
semblables, pourvu qu’il se trouvât 
des étoffes assez belles et des 
ouvriers assez habiles. Le fils du roi 
la mit à la place la plus honorable, et 
ensuite la prit pour la mener danser. 
Elle dansa avec tant de grâce qu’on 
l’admira encore davantage. On 
apporta fort belle collation, dont le 
jeune prince ne mangea point tant 
il était occupé à la considérer. Elle 
alla s’asseoir auprès de ses sœurs, 
et leur fit mille honnêtetés, elle leur 
fit part des oranges et de citrons 
que le prince lui avaient donnés ; 
ce qui les étonna fort, car elles ne 
la connaissaient point. Lorsqu’elles 
causaient ainsi, Cendrillon entendit 
sonner onze heures trois quarts : elle 
fit aussitôt une grande révérance à 
la compagnie et s’en alla le plus vite 
qu’elle put.

O próprio rei, embora idoso, não 
deixou de olhá-la e dizer baixinho à 
rainha que havia muito tempo que 
ele não via pessoa tão bela e tão 
amável. Todas as damas estavam 
atentas a considerar seu penteado e 
suas vestes, para já no dia seguinte 
terem adereços semelhantes, 
contanto que se encontrassem 
tecidos suficientemente belos, e 
artesãos suficientemente hábeis.

O filho do rei a pôs no lugar de 
maior honra e em seguida a tirou 
para dançar. Ela dançou com tanta 
graça, que a admiraram ainda mais. 
Foi servido um grande banquete 
que o jovem príncipe nem 
experimentou, tanto ele estava 
ocupado em contemplá-la. Ela foi 
sentar-se perto de suas irmãs e 
lhes dirigiu mil cortesias: repartiu 
com elas as laranjas e os limões 
que o príncipe lhe havia dado, o 
que as surpreendeu, pois elas não 
a reconheceram de modo algum.

Assim, enquanto elas tagarelavam, 
Cinderela ouviu soar quinze para 
meia-noite. Ela fez imediatamente 
uma grande reverência aos 
convidados e retirou-se o mais 
rápido que pôde.
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Dès qu’elle fut arrivée elle alla 
trouver sa marraine, et après 
l’avoir remerciée elle lui dit qu’elle 
souhaiterait bien aller encore 
lendemain au bal parce que le fils du 
roi l’en avait priée. Comme elle était 
occupée à raconter à sa marraine 
tout ce qui s’était passé au bal, les 
deux soeurs heurtèrent à la porte, 
Cendrillon leur alla ouvrir. Que vous 
êtes longtemps à revenir ! Leur dit-
elle en bâillant, en se frottant les 
yeux, et en s’entendant comme si 
elle n’eut fait que se réveiller. Elle 
n’avait cependant pas eu envie de 
dormir, depuis qu’elles s’étaient 
quittés. Si tu étais venue au bal, lui 
dit une de ses soeurs, tu ne t’y serais 
pas ennuyée : Il est venu la plus belle 
princesse, la plus belle qu’on puisse 
voir, elle nous a fait mille civilités, 
elle nous a donné des oranges et 
des citrons. Cendrillon ne se sentait 
pas de joie : elle leur demanda le 
nom de cette princesse, mais elle lui 
répondirent qu’on ne la connaissait 
pas ; que le fils du roi était fort en 
peine, et qu’il donnerait tout chose 
au monde pour savoir qui elle était.

Logo que ela chegou, foi 
encontrar sua madrinha e, após 
tê-la agradecido, disse-lhe que 
desejaria muito ir ao baile também 
no dia seguinte, porque o filho do 
rei lhe havia pedido. Enquanto 
estava ocupada em contar a sua 
madrinha tudo o que se passara 
no baile, as duas irmãs bateram à 
porta. Cinderela foi abri-la:

— Como vocês demoraram! — 
disse-lhes ela bocejando, esfregando 
os olhos e se espreguiçando como 
se ela tivesse acabado de acordar. 
Ela não tivera, entretanto, vontade 
de dormir desde que elas haviam 
se separado.

— Se tivesses ido ao baile, — 
disse-lhe uma de suas irmãs — não 
terias ficado entediada. Esteve 
presente a mais bela princesa, a 
mais bela que se possa ver. Ela nos 
fez mil cortesias, deu-nos laranjas 
e limões.

Cinderela não cabia em si 
de contente. Perguntou-lhes o 
nome dessa princesa, mas elas 
responderam que ninguém a 
conhecia e que o filho do rei estava 
desolado e daria tudo no mundo 
para saber quem ela era.
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Cendrillon sourit, et elle leur dit : Elle 
était donc bien belle ? Mon Dieu, que 
vous êtes heureuses ! Ne pourrait-je 
point la voir ? Hélas ! Mademoiselle 
Javotte, prêtez-moi votre habit jaune 
que vous mettez tous les jours. 
Vraiment, dit mademoiselle Javotte, 
je suis de cet avis ! prêtez votre habit 
à vilain Cucendron comme cela ! 
il faudrait que je fusse bien folle. 
Cendrillon s’attendait bien à ce refus, 
elle en fut bien aise ; car elle aurait 
été grandement embarrassée, si sa 
soeur eut bien voulu lui prêter son 
habit. Le lendemain les deux soeurs 
furent au bal, et Cendrillon aussi mais 
encore plus parée que la première 
fois. Le fils du roi fut toujours auprès 
d’elle, et ne cessa de lui conter des 
douceurs. La jeune demoiselle ne 
s’ennuyait point et oublia ce que 
sa marraine lui avait recommandé, 
de sorte qu’elle entendit sonner le 
premier coup de minuit, lorsqu’elle 
ne croyait pas qu’il fut encore onze 
heures; elle se leva, et elle s’enfuit 
aussi légèrement qu’aurait fait une 
biche. Le prince la suivit, mais il ne 
put l’attraper. 

Cinderela sorriu e disse:
— Ela era mesmo muito linda? 

Meu Deus, como sois afortunadas! 
Eu não poderia, de forma alguma, 
vê-la? Ai de mim! Senhorita Javotte, 
empresta-me vossa8 roupa amarela 
que usas todos os dias.

— De fato, — diz senhorita Javotte 
— eu sou da seguinte opinião: 
“empresta-me vossa roupa”9 a uma 
Cucendron como esta! Seria preciso 
que eu estivesse bem louca!

Cinderela já esperava essa recusa 
e estava contente com a resposta, 
pois ela teria ficado extremamente 
embaraçada se sua irmã quisesse 
de bom grado emprestar-lhe sua 
roupa.

No dia seguinte, suas irmãs foram 
ao baile e Cinderela também, mas 
ainda mais bem vestida que na 
primeira vez. O filho do rei esteve 
sempre perto dela, não cessava de 
dizer-lhe doçuras. A jovem donzela 
não se entediava em absoluto, e 
esqueceu-se do que sua madrinha lhe 
havia recomendado; de maneira que 
ela ouviu soar a primeira badalada 
da meia-noite, quando julgava que 
não fosse mais que onze horas.

Ela levantou-se e fugiu de modo 
tão ligeiro quanto teria feito uma 
corça. O príncipe a seguiu, mas não 
pôde alcançá-la. 
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Elle laissa tomber une de ses 
pantoufles de verre, que le prince 
ramassa soigneusement. Cendrillon 
arriva chez elle bien essoufflée, sans 
carrosse, sans laquais, et avec ses 
méchants habits, rien ne lui étant 
resté de toute sa magnificence, 
qu’une de ses petites pantoufles, 
la pareille de celle qu’elle avait 
laissé tomber. On demanda aux 
gardes de la porte du palais, s’ils 
n’avaient point vu sortir une 
princesse : ils dirent qu’ils n’avaient 
vu sortir personne, qu’une jeune 
fille, fort mal vêtue, et qui avait 
plus l’air d’une paysanne que d’une 
demoiselle. Quand les deux sœurs 
revinrent du bal, Cendrillon leur 
demanda si elles étaient encore bien 
diverties, et si la belle dame y avait 
été ; elles lui dirent que oui, mais 
qu’elle s’était enfuie lorsque minuit 
avait sonné, et si promptement, 
qu’elle avait laissé tomber une de 
ses petites pantoufles de verre la 
plus jolie du monde ; que le fils du 
roi l’avait ramassée et qu’il n’avait 
fait que la regarder tout le reste du 
bal ; et qu’assurément il était bien 
amoureux de la belle personne à qui 
appartenait la petite pantoufle.

Ela deixou cair um de seus 
sapatinhos de cristal, que o Príncipe 
recolheu bem cuidadosamente.

Cinderela chegou à casa sem 
fôlego, sem carruagem, sem lacaios 
e com suas vestes miseráveis. Nada 
lhe havia restado de toda a sua 
magnificência, além de um dos seus 
sapatinhos de cristal, o par daquele 
que deixara cair.

Perguntaram aos guardas do 
palácio se eles não haviam visto sair 
uma princesa e eles disseram que 
não viram sair ninguém, a não ser 
uma jovem muito malvestida e que 
tinha mais um ar de camponesa do 
que de uma donzela.

Quando suas duas irmãs 
retornaram do baile, Cinderela lhes 
perguntou se tinham se divertido e 
se a bela dama lá estivera.

Elas lhe responderam que sim, mas 
que ela fugira logo que soara a meia-
noite e tão rapidamente que havia 
deixado cair um de seus sapatinhos 
de cristal, o mais bonito do mundo, 
que o filho do rei o guardara consigo 
e que não havia feito mais nada 
além de olhá-lo durante  o resto do 
baile e assegurou estar fortemente 
apaixonado pela bela pessoa a quem 
pertencia este sapatinho.
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Elles dirent vraie : car peu de jours 
après, le fils du roi fit publier, à 
son de trompe qu’il épouserait 
celle dont le pied serait bien juste 
á la pantoufle. On commença à 
l’essayer aux princesses, ensuite 
aux duchesses et à toute la cour 
mais inutilement. On la porta 
chez les sœurs, qui firent tout leur 
possible pour faire entrer leur pied 
dans la pantoufle ; mais elles ne 
purent en venir à bout. Cendrillon, 
qui les regardait, et qui reconnaît 
sa pantoufle, dit en riant : Que 
je voie si elle ne me serait pas 
bonne ! Ses sœurs se mirent à rire et 
à se moquer d’elle. Le gentilhomme 
qui faisait l’essai de la pantoufle, 
ayant regardé attentivement 
Cendrillon, et la trouvant fort belle, 
dit que cela était très juste, et qu’il 
avait l’ordre de l’essayer à toutes 
les filles. Il fit asseoir Cendrillon, 
et approchant la pantoufle de son 
petit pied, il voit qu’elle y entrait 
sans peine, et qu’elle y était juste 
comme de cire. 

Elas disseram a verdade, pois, 
poucos dias depois, o filho do rei 
fez publicar, ao som de trombetas, 
que ele desposaria aquela cujo 
pé coubesse perfeitamente no 
sapatinho. Primeiro, começaram 
a experimentar o sapatinho nas 
princesas; em seguida, nas Duquesas 
e em toda a corte, mas inutilmente. 
Ele foi levado à casa das duas irmãs, 
que fizeram todo o possível para que 
seus pés entrassem no sapatinho, mas 
elas não conseguiram seu intento. 

Cinderela, que as olhava e 
reconhecia seu sapatinho, disse rindo:

— Deixai-me ver se me serve!
Suas irmãs se entreolharam 

rindo e zombando dela. O fidalgo 
que experimentava os sapatos nas 
moças, tendo olhado atentamente 
Cinderela e achando-a muito bonita, 
disse que era justo e que ele tinha 
ordens de experimentar em todas 
as moças.

Ele fez Cinderela sentar-se e 
aproximando o sapatinho de cristal 
de seu pequeno pé, viu que o sapato 
entrava sem dificuldade, moldando-
se à perfeição.
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L’étonnement des deux sœurs fut 
grand, mais plus grand encore, 
quand Cendrillon tira de sa poche 
l’autre petite pantoufle qu’elle 
mit à son pied, Là-dessus arriva la 
marraine, qui ayant donné un coup 
de sa baguette sur les habits de 
Cendrillon, les fit devenir encore plus 
magnifiques que tous les autres.

Alors ses deux sœurs la 
reconnurent pour la belle personne 
qu’elles avaient vues au bal. Elles 
se jetèrent à ses pieds, pour lui 
demander pardon de tous les mauvais 
traitements qu’elles lui avaient fait 
souffrir, Cendrillon les releva et leur 
dit en les embrassant, qu’elle leur 
pardonnait de bon cœur ; et qu’elle 
les priait de l’aimer bien toujours. On 
la mena chez le jeune prince, parée 
comme elle était. Il la trouva encore 
plus belle que jamais, et peu de jours 
après il l’épousa. Cendrillon, qui était 
aussi bonne que belle, fit loger ses 
deux sœurs au palais, et les maria 
dès le jour même à deux grands 
seigneurs de la cour.

A surpresa das duas irmãs foi 
grande, e ficou ainda maior quando 
Cinderela tirou de seu bolso outro 
sapatinho que ela pôs no pé. Nesse 
momento, chegou sua madrinha, 
que tendo tocado com a varinha 
as vestes de Cinderela, as tornou 
ainda mais magníficas que todas as 
outras.

Então, suas duas irmãs a 
reconheceram como a bela criatura 
que elas haviam visto no baile. Elas 
se lançaram a seus pés para lhe pedir 
perdão de todos os maus tratos que 
lhe tinham feito sofrer. Cinderela as 
levantou e disse, abraçando-as, que 
as perdoava de bom coração e lhes 
pedia que sempre a amassem.

Conduziram-na até o jovem 
Príncipe, bem vestida como estava. 
Ele achou-a ainda mais bela do 
que nunca e, poucos dias depois, 
a desposou. Cinderela, que era tão 
bondosa quanto bela, levou suas 
duas irmãs para morarem no palácio 
e as casou, no mesmo dia, com dois 
grandes senhores da corte.
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Moralité

La beauté pour le sexe10 est un rare
trésor ;

De l’admirer jamais on ne se lasse.
Mais ce qu’on nomme bonne grâce11,
Est sans prix, et vaut mieux encor.
C’est ce qu’à Cendrillon fit avoir sa

Marraine,
En la dressant, en l’instruisant,
Tant et si bien qu’elle en fit une Reine ;
Car ainsi sur ce Conte on va

moralisant.
Belles, ce don vaut mieux que d’être

bien coiffées.
Pour engager un cœur, pour

en venir à bout,
La bonne grâce est le vrai don des Fées ;
Sans elle on ne peut rien, avec elle

on peut tout.

Autre Moralité

C’est sans doute un grand avantage,
D’avoir de l’esprit, du courage,
De la naissance, du bons sens,
Et d’autres semblables talents,
Qu’on reçoit du Ciel en partage :
Mais vous aurez beau les avoir;
Pour votre avancement ce seront

choses vaines ,
Si vous n’avez, pour les faire 

valoir ,
Ou des Parrains, ou des Marraines.

Moral

A beleza para a mulher é um raro
tesouro

Que de admirar não se deixa jamais;
Mas o que se denomina graça
É sem preço e vale ainda mais.
É isto que à Cinderela mostrou sua

Madrinha,
Erguendo-a e instruindo-a,
Tanto e tão bem que dela fez uma Rainha:
(pois assim sobre este conto se vai 

moralizando)
Beldades, este dom vale mais que estar

bem penteadas,
Para comprometer um coração, para 

ter êxito,
A graça é o verdadeiro dom das Fadas
Sem ela não se pode nada, com ela, 

tudo é possível.

Outra Moral

É sem dúvida uma grande vantagem,
Ter inteligência, coragem,
Origem nobre, bom senso,
E outros talentos semelhantes,
Que se recebe do céu em partilha,
Mas será inútil possuí-los
Para vosso progresso serão

coisas vans,
Se não tiverdes, para fazê-los

valer,
Ou padrinhos ou madrinhas.
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Notas:
1  Em alguns trechos do conto, os pronomes pessoais foram substituídos pelos 

substantivos. A troca foi realizada para possibilitar uma maior compreensão do texto.
2 Vil = desprezível, degradante, insignificante. 
LITTÉRAIRE Qui inspire le mépris, qui est sans dignité, sans courage ou sans loyauté. -> 

Indigne, lâche, méprisable. Vil courtisan, vil flatteur. — Action vile. -> vilenie. (Fonte: Le 
Robert).

3 As chaminés no séc. XV eram usadas para aquecer as casas e também para cozinhar, 
porém a dissipação da fumaça e das cinzas na época não era muito eficiente.

4   Optamos por manter “Cucendron”, apelido em francês que as irmãs deram à 
Cinderela. A palavra se refere ao fato de a personagem ficar limpando às chaminés da 
residência em que vivia, muito comuns àquela época e estar sempre com o traseiro sujo 
de cinzas.

5  Mouches: MOUCHE, também é um pequeno pedaço de tafetá ou veludo preto, que 
as Senhoras colocam no rosto para enfeitar ou para fazer com que sua tez fique mais 
branca. (fonte: Le Robert).

6 Nesse trecho, temos a voz do narrador que se faz presente com a apreciação clara 
que emite sobre a protagonista.

7 Cordões do espartilho, usado para afinar a cintura.
8 Em Francês o uso do “vous” é marca de formalidade. A fada madrinha se dirige a 

Cinderela empregando pronome de segunda pessoa do singular (“tu”), o que significa 
que há um tratamento mais “próximo” entre essas personagens, e mais distante entre 
Cinderela e as irmãs postiças.

9 A repetição da frase proferida por Cinderela registra o teor sarcástico da irmã ao 
debochar do pedido da moça.

10 As expressões em francês “sexe”, “sexe faible” e “beau sexe” são usadas para se 
referir às mulheres. Definição Séc. XVII. (fonte: Le Robert).

11 Bonne Grâce - bonne volonté naturelle et aimable. -> affabilité, amabilité, douceur, 
gentillesse. Faire qqch. de bonne grâce, volontiers. (Fonte: Le Robert).

Referência: https://dictionnaire.lerobert.com/ Acesso em: 10 dez. 2021.
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Aila do Carmo Sant’Anna e Mayara Porcina de Oliveira
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Ilustrações criadas especialmente para esta edição

• Agostinho Ornellas (1980), brasileiro
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FIGURAS 1, 2, 3, 4, 5 e 6
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• Felipe Campos (1983), brasileiro

Capa da obra Viajando pelo mundo encantado do era uma vez: configurações identitárias 
de gênero nos contos de fadas, de Regina Michelli. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2020.
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FIGURAS 7, 8 E 9
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Imagens do conto Cinderela

• Gustave Doré (Louis Auguste Gustave Doré, 1832-1883), francês

FIGURA 10: Cinderella’s pumpkin, 1875. In https://uploads2.wikiart.org/images/gustave-
dore/cinderella.jpg 



C O L E Ç Ã O

Charles Perrault

33

FIGURA 11: Without any ado, 1865. In https://uploads4.wikiart.org/images/gustave-dore/
he-perceived-that-her-little-foot-slid-in-without-trouble.jpg
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FIGURA 12: Cinderella at the ball, 1865. In https://uploads4.wikiart.org/images/gustave-
dore/cinderella-1.jpg
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• Thomas Sully (1783-1872), americano

FIGURA 13: SULLY, Thomas. Cinderella at the Kitchen Fire. Pintura de óleo sobre tela. 
Texas: Dallas Museum of Art, 1843. In https://upload.wikimedia.org//wikipedia/

commons/thumb/f/f3/Thomas_Sully_-_Cinderella_at_the_Kitchen_Fire_-_2005.1_-_
Dallas_Museum_of_Art.jpg/1280px-Thomas_Sully_-_Cinderella_at_the_Kitchen_Fire_-

_2005.1_-_Dallas_Museum_of_Art.jpg 
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• George Dalziel (1815-1902); Edward Dalziel (1817-1905), britânicos
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FIGURAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19: PERRAULT, Charles. Cinderella, or the Glass Slipper.
Ilustrações de George Dalziel e Edward Dalziel. London: George Routledge & Sons, 1865. 
In https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ficheiro:Cinderella_(1865).djvu&page=2
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• Carl Offterdinger (1829-1889), britânico

FIGURA 20: In https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Offterdinger_
Aschenbrodel_%281%29.jpg
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• Edward Burne-Jones (1833-1898), britânico

FIGURA 21: BURNE-JONES, Edward. Cinderella. Boston: Museum of Fine Arts, 1863. 
In https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Edward_Burne-Jones_

Cinderella.jpg
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• Philipp Grotjohann (1841-1892), polonês

FIGURA 22: Aschenputtel, 1912. In https://images.nypl.org/index.php?id=1704693&t=w
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• Paul Friedrich Meyerheim (1842-1915), alemão

FIGURA 23: Cinderella with her bird friends, 1890. In https://images.nypl.org/index.
php?id=1704672&t=w
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• Arthur Rackham (1867-1939), inglês

FIGURA 24: Cinderella, 1919. In https://images.nypl.org/index.php?id=5031258&t=w 
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• Hermann Vogel (1856-1918), alemão
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FIGURA 25 E 26: In https://images.nypl.org/index.php?id=1704680&t=w 
https://images.nypl.org/index.php?id=1704677&t=w 
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• George Cruikshank (1866-1894), britânico

FIGURA 27: CRUIKSHANK, George. The story of Cinderella. The New York Public Library 
Digital Collections. The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: 
Picture Collection, 1894. In https://digitalcollections.nypl.org/items/6ca19a72-b9f5-1366-

e040-e00a180632fe
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• Edmund Dulac (1882-1953), britânico
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FIGURAS 28 E 29: In https://images.nypl.org/index.php?id=1704675&t=w
https://images.nypl.org/index.php?id=1704676&t=w 
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• Theodore Bolton (1889-1973), colombiano
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FIGURAS 30, 31 E 32: BOLTON, Theodore. Cinderella. Special Collections. Miami: University 
of Miami, [s.d.].

In https://cdm17191.contentdm.oclc.org/digital/collection/asm0034/id/395
https://cdm17191.contentdm.oclc.org/digital/collection/asm0034/id/420

https://digitalcollections.library.miami.edu/digital/collection/asm0034/id/376/rec/6
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• Jean-Antoine Laurent (1763–1832), francês

FIGURA 33: LAURENT, Jean-Antoine. Cinderella: a perfect match. Pintura a óleo sobre tela. 
1818. In https://en.wikipedia.org/wiki/Cinderella#/media/File:Jean-Antoine_Laurent_-_

Cinderella,_a_perfect_match.jpg
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• Charles Robinson (1870-1937), britânico

FIGURA 34: PERRAULT, Charles. Tales of Passed Times. Ilustrações de Charles Robinson. 
London: J. M. Dent & Company, 1990. In https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cindarella_

illustration_by_Charles_Robinson_1900.jpg
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• Oliver Herford (1863–1935), britânico

FIGURA 35: FORBUSH, William Byron et al. Childhood’s Favorites and Fairy Stories. 
Ilustrações de Oliver Herford. Project Gutenberg, 1909. In https://en.wikipedia.org/wiki/

File:Cinderella_-_Project_Gutenberg_etext_19993.jpg
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• Charles Alexander McMurry (1857-1929), americano

FIGURA 36: In https://en.wikipedia.org/wiki/File:Public_school_methods_(1913)_
(14773846224).jpg
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• Harry Clarke (1889-1931), irlandês
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FIGURAS 37, 38 e 39: PERRAULT, Charles. The fairy tales of Charles Perrault. Ilustrações de 
Harry Clarke. London: Harrap, 1922. In https://en.wikipedia.org/wiki/File:Frontispiece_

from_Fairy_tales_of_Charles_Perrault_(Clarke,_1922).png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Page_77_illustration_from_

Fairy_tales_of_Charles_Perrault_%28Clarke%2C_1922%29.png
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• Autoria não reconhecida

FIGURA 40: Cinderella’s carriage, 1628. In https://nypl.getarchive.net/media/cinderellas-
carriage-1f9a08
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FIGURA 41: Cinderella and her sisters, 1826. In https://digitalcollections.nypl.org/
items/6ca19a72-b9dc-1366-e040-e00a180632fe
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FIGURA 42: Aschenbrödel, 1884. In https://digitalcollections.nypl.org/items/6ca19a72-
b9ee-1366-e040-e00a180632fe



C O L E Ç Ã O

Charles Perrault

63

FIGURA 43: Cinderella, 1893. https://digitalcollections.nypl.org/items/6ca19a72-b9e5-
1366-e040-e00a180632fe1

* Todos os links das imagens apresentadas na seção “Cinderela em imagens visuais” 
foram acessados pela última vez em 12 nov. 2021.
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“A GATA BORRALHEIRA”, DE BASILE: 
RESILIÊNCIA COMO FORÇA E VIRTUDE 

NO PROTAGONISMO FEMININO
Cláudia Marapodi (UERJ)

“Para a criança e para o adulto que, como 
Sócrates, sabe que ainda existe uma criança 

dentro do indivíduo mais sábio, os contos 
de fadas exprimem verdades sobre a 

humanidade e sobre a própria pessoa.”

Bruno Bettelheim

1. Introdução

“Cinderela” é um dos contos de fada mais populares da humanidade, 
com muitas versões. Assim como outros, ficou bastante conhecido 
devido à versão cinematográfica de Walt Disney, por isso é enorme o 
apelo entre adultos e crianças. 

As variantes mais conhecidas de Cinderela são a francesa, de Charles 
Perrault (1697), e a alemã dos irmãos Grimm (1812). Ambas se inspiraram 
no conto popular italiano “La gatta cenerentola” (“A gata borralheira”), 
escrito em dialeto napolitano por Giambattista Basile, em sua obra mais 
importante, Lo cunto de li cunti ovvero lo trattenemiento de peccerille, 
mais tarde conhecida como Pentameron, publicada postumamente pela 
irmã do escritor, entre 1634 e 1636. Basile nasceu provavelmente entre 
1566 e 1575, falecendo em 1632.
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Muitas fontes bibliográficas apontam, entretanto, que o conto 
“Cinderela” possivelmente é de origem chinesa, registrada por volta 
de 860 a.C. Essas origens vão desde o mito de Psiquê, passando pela 
lenda de Rodope, cuja bela egípcia teve suas sandálias levadas por uma 
águia e deixadas no colo de um faraó, que se torna seu marido (MENDES, 
2000). Segundo Michele Rak, a tradição de Cinderela, na Itália, aparece 
reavivando mitos e ritos da remota cultura mediterrânea, com o perfil de 
uma jovem ― “cruel e ousada que, como Sharazade, consegue escapar 
da morte social usando vários meios” (RAK, 2005, p. 2, tradução nossa1). 

Segundo Rak (2007), Cinderela alcançou o Mediterrâneo e toda a 
Europa devido às narrativas de comerciantes e emigrantes em geral. Como 
Basile movia-se por vários territórios do reino de Nápoles (como eram 
denominados os domínios aragoneses no século XVI, que compreendia 
Nápoles), em diversas funções que o faziam viajar muito, é possível que 
tenha tido notícias da história de Cinderela através do comércio com o 
Oriente, praticado nas regiões portuárias onde o escritor atuava.

Em Pentameron, de Basile, foram reunidos contos de origem popular, 
organizados em cinco jornadas com dez contos cada, todas emolduradas 
por uma narrativa principal, a história em torno do príncipe Tadeo e 
da princesa Zoza, que serve de encaixe para os cinquentas contos. Essa 
“narrativa-moldura” ou narrativa de encaixe tem a função de um fio 
condutor das histórias, em que a última jornada segue para a conclusão 
da novela e desfecho do livro. A sequência de histórias contadas em 
cinco dias, pelas dez velhas, faz com que Rak (2004, p. 13) ressalte 
semelhança de Lo cunto de li cunti com As mil e uma noites.

“La Gatta Cenerentola” ou “A Gata Borralheira”, de Basile, é o sexto 
conto da primeira jornada do Pentameron e, como todas as outras 
histórias, inicia com uma espécie de resumo do que será contado: 

1 “Crudele e audace che, come Sharazade, riesce a sfugere alla morte sociale con tutti i mezzi” (RAK, 
2005, p. 2).
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Zezolla, instigada pela mestra a matar a madrasta e 
acreditando ser querida por ela, por fazer com que se 
casasse com seu pai, é posta na cozinha; mas por virtude 
das fadas, depois de vários acontecimentos, ganha um 
rei por marido. (BASILE, 2018, p. 87)

A história de Cinderela registrada por Charles Perrault foi publicada 
em 1697, na obra intitulada Histórias ou Contos do Tempo Passado, com 
Moralidades (Histoires ou contes du temps passe, avec les moralités), 
assinada pelo filho do escritor. 

Nas versões da tradição, permanecem vivos os ideais da sociedade 
patriarcal: a criança e a mulher devem ser submissas, o poder deve ser 
divino e masculino (MENDES, 2000, p. 45). De acordo com Bettelheim,

A mensagem destas estórias [contos de fadas] é que as 
dificuldades e envolvimentos edípicos podem parecer 
sem solução, mas, lutando corajosamente com estas 
complexidades emocionais familiares, podemos 
conseguir uma vida muito melhor do que a dos que 
nunca se conturbaram com problemas graves. (1980, 
p. 212-213)

Ainda que a narrativa de Cinderela faça parte da nossa infância, é 
curioso pararmos para pensar e questionarmos o que está por trás de 
toda essa popularidade. O conto fala de amor e de poder, capazes de 
transformar a realidade inteira da personagem. A história, porém, não 
se resume a essa perspectiva sentimental, trata também de relações 
familiares abusivas, injustiça e discriminação, entre outros temas 
atemporais. “La gatta cenerentola” é uma história de superação que 
atravessou séculos, pois a protagonista, apesar da vida dura que leva, se 
permite sonhar, ter esperança e confiar na magia da mudança. 

2. A “Gata Borralheira” de Basile, proposta de leitura

“A Gata Borralheira” é uma narrativa que se desenrola em três etapas: 
primeira, o conflito da protagonista com a madrasta; segunda, a passagem 
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dela de princesa à serva, e, por último, a ascensão à rainha. Em Basile, a 
heroína é a representação do imaginário coletivo da época em que foi 
escrita e entrou em sintonia com as transformações sociais, em todos os 
sentidos, da ética à magia e à ciência, conteúdos de narrativas barrocas e 
abertos às narrativas da tradição popular. É bom ressaltar que a descrição 
de figuras pode apresentar estilos indumentários anteriores ou da época 
(barroco) da publicação do livro, que data de 1634, mas que reúne contos 
populares recolhidos da oralidade.

Na versão de Giambattista Basile, a personagem principal, nomeada 
Zezolla, se une a sua professora Carmosina para matar a madrasta, que 
na concepção da narrativa, sob a ótica da protagonista, a tratava mal. 
Numa ação arquitetada pela mestra, a jovem fecha a tampa do baú na 
cabeça da madrasta, esmagando-a, e colocando um ponto final em seu 
dito sofrimento. Dando sequência ao plano, Zezolla convence o pai a se 
casar com a, até então, amável professora de trabalhos manuais. Em 
pouco tempo, a realidade se mostra mais feia do que antes. 

A segunda madrasta revela suas seis filhas e, em poucos dias, além 
de maltratar a jovem, transforma-a em empregada, levando-a da sala de 
estar à área de serviços. Zezolla adquire uma nova identidade:

A nova madrasta, por cinco ou seis dias encheu Zezolla 
de carinhos, sentando-a no melhor lugar da mesa, 
dando-lhe a melhor comida, vestindo-a com os melhores 
vestidos. Mas mal passou algum tempo, mandando às 
favas e esquecendo os serviços prestados (oh, pobre da 
alma que tem má patroa!), apresentou suas seis filhas, 
que até então havia mantido escondidas, e tanto fez 
com o marido que este se engraçou com as enteadas 
e tirou do coração a própria filha; tanto que, deprecia 
hoje, falta amanhã, acabou que ela se reduziu do quarto 
à cozinha e do baldaquim ao fogão, das roupas de seda e 
ouro aos trapos, do cetro ao espeto; e não só trocou de 
estado, mas também de nome, de Zezolla foi chamada 
de Gata Borralheira. (BASILE, 2008, p. 88)
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Numa das viagens do pai, a agora Gata Borralheira ganha de presente 
uma muda de tamareira, que planta e cuida até que se transforme numa 
árvore. Dela sai uma fada que ajuda Zezolla a ir ao baile do rei, que se 
apaixona por ela. Na terceira noite, Borralheira perde a chinela (tamanco) 
que, por decreto real, deverá ser experimentada por todas as mulheres 
num grande banquete. Quando Zezolla se aproxima do tamanquinho, ele 
se atira a seus pés sem nenhuma ajuda e a gata borralheira se torna rainha.

Antes de entrar na simbologia da narrativa em Basile, é importante 
ressaltar que a personagem materna inexiste no conto napolitano. Na 
cultura ocidental, a figura da mãe é caracterizada por uma espécie de 
halo (daqueles que lembram até os santos) luminoso, pela qualidade de 
abdicação de sua individualidade em prol de um amor incondicional pelos 
filhos, o que é um constructo social, de acordo com Elizabeth Badinter 
(1985). Define-se um ideário de bondade e autoanulação que não leva 
em consideração as imperfeições humanas: nem sempre uma mãe será 
exemplar e boa para a sua prole. Além disso, o pai é retratado como uma 
figura omissa e manipulável, tanto pela filha como pelas madrastas, com 
atitude permissiva por não proteger a filha. Como afirma Bettelheim, 

Repetidamente nos contos de fadas uma relação 
insatisfatória com um dos pais - como é invariavelmente 
uma relação edípica - é substituída, como o elo de 
Cinderela com um pai fraco e ineficaz, por uma relação 
feliz com o parceiro conjugal resgatador. (1980, p. 12)

O psicanalista chama a atenção para o fato de não ser comum 
o tema de uma personagem infantil matar a mãe ou a madrasta, 
considerando pouco apropriada a degradação de Zezolla como punição 
para um assassinato. A nosso ver, a exploração e o rebaixamento que 
a personagem passa a sofrer na história não decorrem desse fato, 
orquestrado pela madrasta, a personagem adulta responsável pelo plano 
de matar a antecessora; emerge, principalmente, o egoísmo e a afiliação 
como molas propulsoras a guiar os atos de Carmosina, que consegue 
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fazer com que o marido prefira as enteadas, esquecendo-se da própria 
filha. O pesquisador discorre ainda sobre a duplicidade de madrastas, 
algo igualmente específico dessa narrativa, e a ausência de referência ou 
ligação da heroína com a mãe, que sustenta emocionalmente a travessia 
da filha pela adversidade, especialmente na versão dos irmãos Grimm 
em que a mãe é viva no início da história. 

Concordamos com Bettelheim quando assegura que, “é possível que 
a mãe real e a primeira madrasta sejam a mesma pessoa em períodos 
diferentes de desenvolvimento. E seu assassinato e substituição sejam 
uma fantasia edípica em vez de realidade” (1980, p. 260). E possivelmente 
a segunda madrasta também seria a mãe, em outra fase da jovem, visto 
que no decorrer do desenvolvimento dos filhos, e nesse caso das filhas, 
pode existir alguma rivalidade feminina entre mães e filhas e um ciúme 
entre elas da figura masculina, representada pelo pai, como é bastante 
relatado pela psicanálise. Ainda de acordo com Bettheheim,

Se confiamos nas pistas que a estória de Basile nos 
oferece, então podemos dizer que o amor excessivo 
de um pai pela filha e o dela por ele ocorreram em 
primeiro lugar e sua redução ao papel de Borralheira 
pela madrasta com as irmãs, foi a consequência disso. 
Esta situação é comparável ao processo edípico de uma 
menina. (1980, p. 263) 

Os símbolos estão presentes em tudo que vivenciamos e nos contos 
de fadas não poderia ser diferente. A compreensão das simbologias 
existentes nas narrativas permite, por vezes, ressignificar o texto. De 
acordo com o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (2007), 
podemos definir os símbolos como: “1.1 aquilo que, num contexto cultural, 
possui valor evocativo, mágico ou místico e 2.1 objeto, som, ato que, por 
convenção arbitrária, representa uma realidade complexa”. 

“A Gata Borralheira”, de Basile, é uma narrativa cuja carga simbólica 
faz referência principalmente ao momento de transição da vida de 
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uma menina quando começa a se descobrir mulher, deseja também 
formar sua própria família e ser independente. Como estamos tratando 
de um conto de fadas, o número três se repete em algumas situações 
importantes na construção da simbologia do conto. O ternário está 
presente no baile: foram três noites de festa, três vestidos diferentes 
por noite e três formas diferentes de fugir dele. As novas irmãs também 
podem entrar nessa numeração, pois são em seis, ou seja, duas vezes o 
três. De acordo com o Dicionário de Símbolos, de Chevalier e Gheerbrant 
(2002, p. 899), o três é um número, perfeito, que expressa a ideia da 
totalidade que encerra uma conclusão, sem possibilidade de acréscimos. 
Remetendo ao triângulo, imagem do símbolo chinês tsi, associa-se à 
noção de reunião e harmonia: “Por fim, o três equivale a rivalidade (o 
dois) superada; exprime o mistério de ultrapassagem, de síntese, de 
reunião, de união, de resolução” (2002, p. 901).

Os vestidos são descritos de forma metafórica, sem uma descrição 
detalhada e clara, como: “vestida como uma rainha” (2018, p. 90), 
“fazendo-a bela como o sol” (2018, p. 91), “vestida soberbamente” (2018, 
p. 91). As vestes usadas por Cinderela sugerem que ela está à altura da 
nobreza, dando indícios de que elas eram muito luxuosas e impecáveis, a 
ponto de a protagonista ser comparada ao sol, cujo brilho intenso ofuscaria 
até o ouro da coroa. Importante ressaltar que a cor dourada é associada à 
beleza e ao encanto, mas também à ideia de preciosidade, além de estar 
ligada ao poder, ao luxo, à fama e à realeza, indicando, portanto, posição 
social e status elevado na sociedade.

Os sapatos só aparecem no terceiro dia, quando a protagonista perde 
um deles, sendo referenciados no texto como “uma chinela, que não podia 
ser coisa mais bela” (BASILE, 2018, p. 91). De acordo com o Dicionário 
de símbolos, passagens na Bíblia tornam “o calçado o símbolo do direito 
de propriedade. Ao tirar-lhe ou devolver-lhe o calçado, o proprietário 
transmite ao comprador esse direito” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002, p. 
801). Ainda tratando da simbologia encontrada no Dicionário, “na China 
do Norte, a palavra sapato se pronuncia igual a que significa compreensão 
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recíproca. Por isso, um par de sapatos simboliza a harmonia do casal e estes 
eram oferecidos como presente de casamento” (2002, p. 802). O fato de 
o rei identificar Zezolla pelos sapatos para desposá-la pode assinalar uma 
relação de propriedade do marido em relação à esposa, o que era comum 
em tempos antigos, no que inclui o momento de produção de Basile.

No contexto dos sapatos de tamanho pequeno em “Cinderela”, 
identificam-se a feminilidade e a capacidade de encantar pela 
aparência bela: 

Quando “Borralheira” foi inventada, o estereótipo 
comum contrapunha o tamanho grande do homem ao 
tamanho pequeno da mulher, e o pezinho da heroína 
a tornaria especialmente feminina. Os pés grandes que 
não cabem no sapato e fazem as irmãs mais masculinas 
que Borralheira, e, portanto, menos desejáveis. 
(BETTELHEIM, 1980, p. 282)

A característica de pés pequenos pode indicar antes um atributo 
restritivo imposto à mulher, devido à prática de enfaixar os pés das 
mulheres da alta sociedade durante a dinastia Tang (618-907), na China. 
Esta prática servia para que os pés se mantivessem pequenos como os das 
bailarinas da corte, ato puramente estético, que se propagou pelo país. 

Na Cinderela de Basile, a personagem é inocente em relação à mestra 
que virou madrasta, embora seja culpada por assassinar a primeira esposa 
do pai. Contudo, é resiliente à humilhação que sofre como se entendesse 
que merecia o castigo pela sua interferência no casamento do pai. A 
jovem, além de ser forçada a executar tarefas domésticas e usar roupas 
esfarrapadas, era maltratada pela segunda madrasta e negligenciada pelo 
pai como evidenciado no conto, no diálogo do pai com o rei: “tenho uma 
filha, mas sempre cuida do fogão por ser desgraçada e valer pouco, e não 
merece sentar onde o senhor come” (BASILE, 2018, p. 91).

Embora Zezolla vá ao baile escondida e sem ser reconhecida, graças 
à magia promovida pela fada (que pode ser interpretada como a mãe 
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que a exclua deliberadamente de comparecer à festa, apesar da falta de 
roupas adequadas, pois foi rebaixada a usar trapos no lugar de vestidos 
de seda. 

3. A resiliência em “Cinderela”, de Basile

O conceito de resiliência tem sua origem ligada aos campos da Física 
e da Engenharia, assinalando a propriedade de um material manter 
sua forma, mesmo submetido a uma energia deformante. Nas ciências 
humanas, “Resiliência é frequentemente referida por processos que 
explicam a ‘superação’ de crises e adversidades em indivíduos, grupos e 
organizações” (YUNES, 2003, p. 76). 

A personagem Gata Borralheira, de Basile, nos remete, na narrativa, a 
momentos em que a capacidade de superação e resiliência é demonstrada, 
como a aceitação de seu suposto castigo imposto pelo pai e a nova 
madrasta. Em todo o conto, a descrição da humilhação a que é submetida 
a protagonista é rica em detalhes, sem que Zezolla reagisse em sua defesa, 
contentando-se com o pouco que lhe era oferecido em uma verdadeira 
ode à resiliência, conforme ilustrado no trecho a seguir:

Aconteceu que o príncipe teve de ir à Sardenha por 
assuntos de seu governo, e perguntou a cada uma, 
’Mpera, Calamita, Shiorella, Diamante, Colommina, 
Pascarella, que eram as seis enteadas, o que elas queriam 
que lhes trouxesse na volta: uma pediu vestidos de 
luxo, outra enfeites para o cabelo, outra cremes para o 
rosto, outra jogos para passar o tempo, umas uma coisa 
e outras outra. Por último, quase por zombaria, disse 
para a filha: “E você quer o quê?”; e ela: “Nada, a não ser 
que me recomende à pombinha das fadas, dizendo-lhe 
que me mande alguma coisa, e se você esquecer, não 
poderá ir para frente nem para trás! Lembre-se do que 
digo: sua alma, sua palma”. (BASILE, 2018, p. 89)



C O L E Ç Ã O

Charles Perrault

74

Segundo os pesquisadores Zimmerman e Arunkumar, o termo resiliência 
refere-se a uma “habilidade de superar adversidades, o que não significa 
que o indivíduo saia da crise ileso, como implica o termo invulnerabilidade” 
(1994, p. 4 apud YUNES, 2003, p. 77). O conto de Basile demonstra essa 
capacidade de autossuperação da personagem feminina, uma vez que ela 
busca ajuda para realizar as tarefas e ir ao baile, o que se configura como 
uma estratégia de luta contra a infelicidade até alcançar o desfecho feliz: 
Zezzola não só resiste a todas as dificuldades, como ajuda as irmãs a se 
arrumarem para o baile. Conforme pesquisas, Rutter (1985) assegura que 
a resiliência, também considerada como resistência ao estresse, apresenta 
bases relativas, pois podem ser tanto constitucionais como ambientais 
e o grau de resistência varia de acordo com as circunstâncias. Em outras 
palavras, varia de pessoa para pessoa, o que nos leva a relacionar com a 
atuação da protagonista no conto de Basile.

“A Gata Borralheira”, na sua essência, é um conto de fadas onde 
são focalizados os sofrimentos e as esperanças que constituem 
fundamentalmente os conflitos familiares, especialmente entre o 
triângulo pai, mãe e filhos, bem como a vitória da personagem humilhada 
e maltratada pela madrasta. Os aspectos de sedução e violência são 
retratados de maneira mais crua e natural, o que é próprio da cultura da 
época. Fases importantes da trajetória da protagonista são especialmente 
contadas como uma vitória da personagem, que passa pelo declínio à 
condição de serva da família, mas emerge triunfante à condição de rainha 
no final da história:

depois de comerem, veio a prova da chinela, e quando 
se aproximou de Zezolla, a própria chinela se lançou ao 
pé daquele ovo pintado de Cupido, como o ferro corre 
para o magneto. Vendo isso, o rei correu para estreitá-
la nos braços e, fazendo-a sentar sob o baldaquim, 
colocou-lhe a coroa na cabeça ordenando a todos que 
lhe fizessem honras e reverências, como sua rainha. 
(BASILE, 2018, p. 92-93)
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Na sequência narrativa após a degradação da personagem à condição 
servil, a heroína conquista a ajuda mágica da fada que, além de propiciar 
sua ida ao baile, a presenteia com um sapato passível de ser considerado 
especial e mágico: mesmo deixado para trás na fuga, a chinela perdida 
permite que o rei identifique a jovem posteriormente e case-se com ela, 
uma vez que o calçado se encaixa facilmente aos pés de Zezolla.

A capacidade da heroína resistir às adversidades impostas pela última 
madrasta revela determinação, força e resiliência, que a consagram a 
conquistar um final feliz no conto.

4. Considerações finais

Precisamos ressaltar que os contos de fadas e/ou maravilhosos 
auxiliam crianças e jovens a entenderem e enfrentarem situações 
problemáticas de relacionamentos, sentimentos que surgem em sua vida 
real de forma lúdica, preparando-as a visualizarem tais situações sem se 
sentirem culpadas ou inferiores. A ficção permite ao leitor vivenciar as 
aventuras e os desafios por que passam as personagens. Como afirma 
Bettelheim, 

É impossível para uma criança fantasiar por sua própria 
conta que será resgatada, que aqueles que ela está 
convencida que a desprezam e têm poder sobre ela 
virão a reconhecer sua superioridade. Muitas meninas 
estão tão convencidas, em certos momentos, de que a 
(madrasta) mãe é a fonte de todos os seus problemas 
que, por sua própria conta, não é provável que imaginem 
que isto tudo pode mudar subitamente. Mas quando 
a ideia lhes é apresentada através de “Borralheira”, 
podem acreditar que, a qualquer momento, uma boa 
(fada) mãe virá em seu socorro, dado que o conto de 
fadas coloca de uma maneira convincente que será 
assim. (1980, p. 58-59)
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O conto se encerra com a solução do conflito familiar para a jovem, 
apresentando um final feliz e a elevação da princesa à rainha. Embora 
a história evidencie o sofrimento por que passa a protagonista, pode-se 
concluir que sem as dificuldades apresentadas e seu devido enfrentamento, 
ela ainda estaria vivendo o desejo de ser reconhecida como especial, mas 
sem empenho na conquista de uma nova realidade, melhor do que a 
vivida até então.

Simbolicamente, o sentimento de ausência dos pais remete para a 
distância sentida por quase todo adolescente e, em alguns casos, algumas 
crianças que vivem em famílias numerosas. É aquele momento de 
transição quando a criança deixa de ser criança ou já cresceu o suficiente 
para cuidar de si sozinha, mas ainda não chegou à fase adulta.

Nos contos, madrasta é sinônimo de mãe má, a ela são 
reservados os papéis da inveja, da colocação de entraves 
para que a menina se torne uma mulher (Cinderela) ou 
ainda, em sua versão mais mortífera, do ódio assassino 
(Branca de Neve). Em Cinderela, temos o contraponto da 
fada madrinha ou das árvores mágicas (quer crescidas 
no túmulo da mãe, quer enviadas pelas fadas, estas são 
erguidas sobre a memória da mãe perdida). Essas fadas são 
personagens mais evanescentes, destinados a preservar 
o lado bom da mãe, ou seja, a mãe da primeira infância. 
Porém, enquanto a madrasta é uma personagem real, as 
fadas ou seus representantes são figuras interiorizadas, 
aparecem apenas na intimidade da jovem e são um 
segredo seu. (CORSO; CORSO, 2006, p. 172)

Maria Rita Kehl no prefácio de Fadas no Divã, do casal Corso, alerta 
para o fato de que em contos desse tipo 

interessam às crianças porque nomeiam indiretamente 
a rivalidade das mães em relação a suas filhas, que o 
mito da perfeição do amor materno obriga a recalcar. 
A sobrevivência de diversas histórias de abandono 
das crianças por mães/madrastas egoístas, na linha de 
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João e Maria e Pequeno Polegar, indica que as crianças 
querem saber dos limites e da ambivalência do amor 
materno. (KEHL apud CORSO; CORSO, 2006, p. 19)

Outro dado importante é o fato de o conflito se dar entre Borralheira 
e a madrasta e suas filhas, que, por serem mulheres, evidenciam o tema 
da rivalidade feminina: 

a mãe é importante fonte de identificações, nas quais 
a filha bebe a ciência dos atrativos femininos, afinal, 
ela lhe possibilita afinar a cintura, a fazer penteados 
diferentes e a se mostrar disponível para ser amada. 
Mas a história lembra que esse ensino também é 
acompanhado de rivalidade e de inveja pela mulher 
mais velha. Talvez essa seja a origem da agressividade 
latente e da rivalidade sutil que permanece na relação 
das mulheres entre si, independentemente da idade e 
do tipo de vínculo. (CORSO; CORSO, 2006, p. 126)

Além disso, o conto aborda uma vivência que expõe a negatividade 
existente no mundo ou mesmo a perseguição de pessoas destrutivas e 
más que é, de certa maneira, tema da narrativa: Borralheira é obrigada a 
limpar; dorme perto da chaminé, em lugar desconfortável e sujo; recebe 
apelido depreciativo; usa trapos como roupas e não pode ir ao baile, o 
que pode ser entendido como privação de liberdade e direito ao lazer, 
trazendo a situação para os dias atuais.

A magia, porém, permite que a personagem consiga ajuda e saia da 
situação degradante em que se encontra. Esse fato pode ser interpretado 
como o desenrolar do tempo em que as situações problemáticas se 
resolvem se soubermos agir no momento e da maneira certa, recuperando 
o leme do nosso barco. Isso a torna sujeito e vitoriosa de seu destino. A 
narrativa igualmente assinala o significado de que nem sempre podemos 
enfrentar diretamente um conflito e precisamos aguardar o momento 
certo para isso. Borralheira precisou da magia para fingir quem não era e 
assim poder ser aos poucos conhecida e reconhecida pelo seu real valor.
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 A NATUREZA SINISTRA DE ZEZOLLA EM CONTOS 
DA MEIA-NOITE DO MUNDO1 

Felipe Ribeiro Campos (UERJ) 

No livro Contos da meia-noite do mundo, escrito por Rodolfo 
Castro e ilustrado por Alexandre Camanho, encontramos três contos – 
“Chapeuzinho vermelho”, “A Bela Adormecida no bosque” e “Cinderela” 
- com versões que buscam nos elementos violentos e nos finais não 
tão felizes uma aproximação com as versões originais. Ler as histórias 
pela ótica feminina também é outro diferencial e a roupagem dada 
a “Cinderela” pode assustar muitos leitores que por acaso estejam 
acostumados apenas às versões açucaradas e rasas de significados.

Além disso, se pensarmos um pouco quanto ao contexto histórico 
da época em que as histórias eram contadas ao redor da fogueira ou 
da lareira e como os contos de fadas refletiam a realidade, vemos 
que “os contos mapeavam os caminhos do mundo e demonstravam a 
loucura de se esperar qualquer coisa, além de crueldade, da natureza 
e da ordem social. O que esses contos retratam, em última instância, 
são experiências de horror” (FRANÇA, 2017, p. 29). Os contos mostram 
que o mundo pode ser um lugar violento, assim como as pessoas que 
vivem nele.

As ilustrações dos contos seguem o padrão do livro, de cor verde 
musgo, como a floresta misteriosa e escura, e são responsáveis pela 
atmosfera sombria que ronda todas as histórias. O estilo do ilustrador 

1 Este artigo é parte integrante da dissertação de mestrado Das florestas densas aos muros do cemitério: 
a cenografia do medo (2021) em histórias potencialmente destinadas a crianças e jovens.
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Alexandre Camanho, com várias hachuras, deixa muitos detalhes nas 
sombras, proporciona tridimensionalidade e faz com que diversos 
elementos se embaracem e formem uma massa assombrosa com suas 
personagens – algumas grotescas – que surgem para compor o espaço. A 
anatomia distorcida das personagens e a diferença, proporcionalmente 
falando, entre elas causa desconforto, potencializa a sensação de perigo 
e confere mais personalidade a cada uma, desde os animais da floresta 
até as figuras assustadoras. O detalhamento nas texturas dá conta de 
separar o que é tronco de árvore, folhagens, cabelos, tecidos, pelos e 
penas e oferece movimento às composições. Percebe-se a influência de 
livros antigos em seus ornamentos na parte interna da capa do livro 
infantojuvenil e nos títulos dos contos compondo a cenografia, pois o 
projeto gráfico2 também é uma forma de apresentar e manter o leitor 
neste mundo de fantasia antes mesmo de começar a leitura. Todos esses 
elementos já antecipam a cenografia que configurará os contos.

A capa (FIGURA 1) apresenta diversos animais da floresta, alguns 
fáceis de serem reconhecidos, outros não. Os dois troncos de árvore 
nas laterais da imagem e os ganhos formando uma cúpula transformam-
se em um portal para o mundo da natureza, que não é convidativo. Os 
galhos secos são perigosos e podem machucar.

2 Projeto gráfico está em qualquer material impresso, mas especificamente no livro inclui “formato, 
número de páginas, tipo de papel, tipo e tamanho das letras, mancha (a arte impressa da página, 
por oposição às margens), diagramação (distribuição de texto e ilustrações), encadernação (capa 
dura, brochura etc.), o tipo de impressão (tipografia, offset etc.), número de cores de impressão etc” 
(CAMARGO, 1995, p. 16).
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FIGURA 1: Capa do livro Contos da meia-noite do mundo

Fonte: CASTRO, Rodolfo. Contos da meia-noite do mundo. Belo Horizonte: Aletria, 2017.

1. “Maldito pé pequeno”

Na versão apresentada pelo livro, a jovem Zezolla é criada pela mãe de 
forma extremamente rigorosa e, para dar um basta à vida de humilhações, 
ela decide matar a mulher quando vê a oportunidade. No túmulo da mãe, 
Zezolla planta um pé de avelã, que adquire características sobrenaturais. 
Esse elemento na história evidencia que, mesmo quando o conto não está 
situado – neste caso, pelo menos não a princípio - em uma floresta, a 
natureza se faz presente para mostrar seu caráter poderoso e mágico em 
sua ligação com o ser humano.

Esta versão pode ser comparada aos contos “A Gata Borralheira” 
recolhido por Giambattista Basile (até o nome da protagonista é o mesmo) 
e também ao conto “Cinderela”, conto recolhido por Charles Perrault, sobre 
uma jovem bondosa que sofre nas mãos de uma madrasta e duas filhas dela. 
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Quando acontece um baile organizado pelo príncipe do reino, Cinderela, 
com a ajuda de sua fada-madrinha, consegue não apenas ir ao evento, 
mas ser a atração principal, tamanha era a sua beleza, chamando assim a 
atenção e despertando o amor do anfitrião. Em uma das fugas do baile, já 
que a única condição para ir era voltar antes da meia-noite, Cinderela perde 
um sapato e, de posse dele, o príncipe busca em todo o reino a moça que 
poderia calçá-lo. Após o encontro com sua amada, os dois se casam e vivem 
felizes. Na versão contada por Castro, Zezolla tem seu vestido produzido 
pelos animais do pé de avelã plantado por ela no túmulo da mãe.

A força da natureza novamente aparece com o grasnar de corvos como 
mau agouro ou prenúncio de que algo importante acontecerá. O sonho 
aparece como preparação para futuras situações. O cenário principal no 
conto é a casa onde Zezolla mora, lugar em que não existe amor e isso faz a 
jovem se fechar em si mesma e se tornar animalizada: “seus lábios zumbiam 
como moscas e parecia conversar com pássaros e ratazanas.” (CASTRO, 
2017, p. 34). Zezolla não é uma heroína típica de contos de fadas e alcança 
seus objetivos com determinação voltada para o mal, inicialmente sozinha, 
mas depois com a ajuda do pé de avelã, que lhe concede desejos.

Uma vez viúvo, a babá se aproxima do pai de Zezolla e se casa com 
ele, trazendo suas filhas para morar com eles. A casa continua sendo lugar 
de infortúnios para a jovem que apenas encontra um pouco de paz no 
jardim e, depois da morte do pai em uma emboscada – desejo de Zezolla 
realizado pelo pé de avelã –, a miséria se instala no lugar.

O destino pode mudar com a volta do príncipe e as festas no castelo 
para todas as donzelas do reino. Zezolla usa os poderes do pé de avelã 
para participar do baile e, envolta por penas negras e transformada em 
uma bela mulher, encanta o príncipe. Depois das doze badaladas, a jovem 
foge do príncipe com a ajuda de inúmeras aves por noites seguidas, até 
que jogam graxa na escadaria e assim Zezolla perde um de seus sapatos.

Começa a busca pela mulher misteriosa e a comitiva chega à casa 
de Zezolla, suas irmãs e madrasta. Depois de tentativas infrutíferas da 
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madrasta, Zezolla se mostra a verdadeira dona do sapatinho perdido. 
Esta versão nos faz pensar na questão da virtude e na do merecimento, já 
que a protagonista não é bondosa, mas, mesmo assim, tem seus desejos 
realizados, ainda que de forma violenta. A transformação em uma jovem 
cuja beleza impressiona todos à sua volta se dá através da natureza, 
com corvos e sombras. Na cerimônia de casamento dela com o príncipe, 
uma nuvem de pássaros aparece e mata as duas irmãs arrancando-lhes 
os olhos, ação que pode ter sido orquestrada por Zezolla, ainda que a 
narrativa não o afirme, graças à ligação sobrenatural com esses animais.

A primeira ilustração mostra Zezolla com cabeça de pássaro (FIGURA 2), 
adiantando acontecimentos do conto, o que funciona como uma imagem 
que praticamente resume a história: a dependência da jovem com relação 
ao pé de avelã e sua transformação em outra mulher por meio das penas, 
um pássaro preto enorme atrás da árvore, o jardim e a casa ao fundo.

FIGURA 2: Zezolla

Fonte: CASTRO, Rodolfo. Contos da meia-noite do mundo. Belo Horizonte: Aletria, 2017.
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A segunda imagem trata da animalização de Zezolla ao converter-se, 
aos poucos, nas aves que são controladas por ela, não fisicamente, mas 
em comportamento, e isso aparece na forma de um vestido com penas e 
cabeças de pássaros que representa a fusão entre ser humano e natureza 
de maneira mágica.

O príncipe (FIGURA 3) é uma personagem muito bem representada 
por palavras e também ilustração, pois rompe com o ideal de jovem belo e 
salvador de donzelas indefesas e traz informações complementares ao que 
o texto verbal proporciona: a imagem que nos chega é de um homem que 
não sabemos fisicamente como é, pois sua armadura e seu elmo gigante 
lhe cobrem a cabeça e o corpo, temos apenas a sensação do poder que 
as vestimentas e seu cavalo carregam. O texto atenta para a estranheza 
daquela figura: “Seu porte era descomunal sobre o cavalo do qual nunca 
desmontava. Havia algo de insano em seu aspecto, certa deformidade física 
que aterrorizava. Sua pele estava enegrecida de sujeira e raiva.” (2017, p. 
39, grifos nossos). Interessante perceber que a deformidade é um ponto 
em comum entre as personagens, pois após a transformação da jovem seus 
“traços passaram a ser estranhamente proporcionais” (CASTRO, 2017, p. 37) 
o que sugere a desproporcionalidade anterior.

FIGURA 3: O príncipe

Fonte: CASTRO, Rodolfo. Contos da meia-noite do mundo. Belo Horizonte: Aletria, 2017.
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A ilustração, bem diferente das outras que compõem o livro, é muito 
colorida e apresenta contraste entre o verde do fundo e o azul e tons 
de rosa e vermelho da armadura. Destaque também para o cavalo, que 
possui as mesmas cores do príncipe em seus acessórios cheios de detalhes 
ornamentados, como se fosse uma continuidade do homem montado nele. 
Bem no centro está o sapato mágico em uma redoma iluminada, segurada 
pelo príncipe, indicando que o objeto é valioso e, embaixo, vemos a aldeia, 
alvo da busca incansável do príncipe, com casas e torres tortas ameaçadas 
por uma caveira, representando destruição causada pela corte. A ilustração, 
em sua proposta de desproporcionalidade, mostra o príncipe como um 
gigante disposto a destruir o que encontrar pela frente.

A ilustração do príncipe e de Zezolla na cerimônia de casamento com 
correntes e cadeados nas roupas (FIGURA 4) sugere o elo entre os dois e a 
mudança da jovem para um novo estilo de vida estritamente ligado ao marido. 

FIGURA 4: O casamento

Fonte: CASTRO, Rodolfo. Contos da meia-noite do mundo. Belo Horizonte: Aletria, 2017.
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Os dois estão na penumbra, em uma imagem sombria que, mesmo 
representando um casamento de contos de fadas, não é feliz. Um pássaro 
observa a cena no canto superior da imagem, indicando que o poder do pé 
de avelã protege Zezolla, vigiando os passos da jovem. As cores das roupas, 
mesmo sendo quentes, ao serem dessaturadas, perdem o brilho, mas mesmo 
assim percebe-se que seriam um figurino especial para a cerimônia, com 
muito dourado e diferentes tipos de tecidos, representados pelas diferentes 
texturas (tecido mais leve no vestido da noiva e na manga do noivo e um pano 
bem pesado na capa vermelha). O príncipe, mesmo em seu casamento, não 
dispensa o uso do elmo que, próximo ao rosto de Zezolla, apenas reforça o 
conceito de desproporcionalidade visto em sua primeira aparição.

Ainda na cerimônia, a última ilustração (FIGURA 5) recorre a símbolos 
para a parte em que, em nossa hipótese, a noiva castiga as irmãs mandando 
corvos para furar os olhos delas – final que emerge na história dos irmãos 
Grimm, quando pássaros mágicos, que atuam na história no lugar da fada 
de Perrault, furam os olhos das duas filhas da madrasta. 

FIGURA 5: O castigo

Fonte: CASTRO, Rodolfo. Contos da meia-noite do mundo. Belo Horizonte: Aletria, 2017.
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Camanho desenhou um esqueleto, símbolo de morte, segurando uma 
tesoura pontiaguda, que mostra para o leitor o quanto o castigo foi violento, 
doloroso e massacrante. São imagens que fazem muito mais efeito pela 
estética utilizada e por elementos que ornamentam e complementam o 
conceito, pois ao vermos uma tesoura pontiaguda, sabemos que aquele 
objeto pode nos ferir. Mais uma vez a falta de proporção incomoda com 
o pássaro e o esqueleto tomando boa parte da ilustração, enquanto os 
outros elementos estão bem menores. As hachuras, sempre indicando o 
gestual vigoroso do ilustrador, demonstram o emaranhado de penas do 
corvo, a textura desgastada dos ossos do esqueleto e as figuras caídas que 
se confundem com o chão.

Em um trecho do conto temos o exemplo do que esta pesquisa se 
propõe a discutir:

Pouco tempo depois foi anunciado o casamento. As 
fogueiras que sempre ardiam como punição para 
alguma bruxa se apagaram. As pessoas cobriram os 
olhos e a boca para evitar que se sufocassem com as 
cinzas e a fumaça que se espalharam por toda a vila. 
O cortejo nupcial foi obrigado a se encaminhar para o 
bosque. (CASTRO, 2017, p. 41)

Há menção a fogueiras que queimavam bruxas, sinalizando a época do 
conto, e com elas, o ar cinzento que impossibilitava as pessoas de respirar, 
sufocadas pelo terror. Imagina-se a vila em tons de cinza, fumaça saindo 
das fogueiras apagadas, fuligem caindo do céu e se depositando nos 
cabelos e nas roupas das pessoas, assim como no chão, deixando o lugar 
impróprio para um acontecimento tão importante como o casamento do 
príncipe. O cortejo então vai para a floresta, o encontro com a natureza 
que, mesmo com ar misterioso, é mais aprazível, claro e vibrante em cores.

Ao terminar a leitura, percebemos que a obra reconta histórias da 
tradição inspirada nas versões mais antigas, o título que anuncia os tais 
“contos da meia-noite do mundo” repletos de violência, certa escuridão 
ficcional e metafórica. Interessante pensar que a meia-noite lembra um 
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período intermediário, como a Idade Média, quando os tempos eram 
violentos, sombrios e conduzidos mais pelo poder da força do que da 
justiça. É forte o contexto medieval nos três contos com a representação 
de castelos, florestas, bruxas, fogueiras e opressão sobre o povo nas 
figuras dos príncipes.

Importante ressaltar que Castro escolhe três das mais conhecidas 
histórias, “Chapeuzinho Vermelho”, “A Bela Adormecida” e “Cinderela” 
e ecos de Giambattista Basile residem em duas histórias. Zezolla é 
a protagonista de “A Gata Borralheira”, de Basile, e de “Maldito pé 
pequeno”, de Castro. No conto do napolitano, Zezolla, com a orientação 
da mestra, mata a madrasta (deixando cair a tampa do baú sobre o 
pescoço dela) e incentiva o príncipe, seu pai, a se casar com a professora. 
Realizado o casamento, ela introduz as seis filhas no palácio e Zezolla é 
degradada à condição servil.

Ao contrário dos outros contos presentes no livro, a natureza não 
está tão presente se compararmos com “A donzela feroz” e “A matéria 
do silêncio”, mas se mostra nos avisos que dá a Zezolla e também em 
seus poderes. É o conto que tem as ilustrações mais coloridas, com 
utilização de vermelhos e azuis e onde as figuras exigem um nível de 
detalhamento mais acurado.

Segundo o ilustrador Alexandre Camanho, os desenhos “constituem 
uma malha sugestiva soprando na imaginação a ideia de outras imagens, 
propondo novas margens visuais, antes sugerindo do que determinando” 
(CASTRO, 2017, p. 47). Percebemos o trabalho e a visão de mundo 
do ilustrador na apreciação das imagens e nos detalhes em volta dos 
elementos principais, na escolha do que está na luz e do que será velado, 
nas sombras, em hachuras que sugerem volume, claro e escuro e texturas, 
na anatomia desproporcional das personagens que vão de encontro à 
beleza idealizada de príncipes e jovens futuras princesas, na agressividade 
das expressões, na brutalidade das ações, no verde musgo da floresta 
escura e fria. O estilo de desenho deixa de lado a delicadeza habitual das 
versões de contos de fadas e apresenta um mundo cru, realista e violento, 
instaurando o medo.
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CINDERELAS BRASILEIRAS EM PERSPECTIVA
Beatriz dos Santos Feres (UFF) 
Regina Michelli (UERJ-FAPERJ)

1. Introdução

Cinderela é uma história que atravessa os tempos, encantando os 
leitores ou mesmos aqueles que outrora ouviam e hoje podem assistir à 
história de uma pobre órfã, obrigada a fazer todas as tarefas domésticas, 
na tela do cinema ou do smartphone.

O conto, imortalizado pela escrita do francês Charles Perrault (1628-
1703), apresenta registros em tempos muito mais pretéritos, remontando 
ao século IX da nossa era, na China, sendo considerada a versão mais 
antiga em que aparece o sapatinho, na visão da pesquisadora Maria 
Warner (1999). Outro estudioso a atestar a antiguidade do conto é o 
psicanalista Bruno Bettelheim, igualmente assinalando sua existência na 
época anteriormente referida e alertando para a possível origem oriental 
do conto pela valorização de um pé tão pequeno e de um sapatinho 
confeccionado com um material precioso: “O ouvinte moderno não associa 
a beleza e a atração sexual em geral com um pezinho extremamente 
pequeno, como faziam os antigos chineses, de acordo com o costume de 
enfaixar os pés das mulheres” (1980, p. 277).

Fonte mais recente encontra-se no escritor napolitano Giambattista 
Basile (início dos anos de 1570-1632) em “La Gatta Cenerentola” – “A Gata 
Borralheira” –, sexto conto da Primeira Jornada de sua obra Lo cunto de 
li cunti ou Pentameron – O conto dos contos (2018). Diferente da história 
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popularizada pelos estúdios Disney, com base na narrativa de Perrault, 
a heroína italiana, Zezolla, órfã e maltratada pela madrasta, mata a 
personagem ao seguir as orientações de Carmosina, sua professora. 
Zezzolla insiste com o pai para que se case com a mestra imaginando 
ser feliz, mas é reduzida à condição servil pela nova madrasta e suas seis 
filhas: “acabou que ela se reduziu do quarto à cozinha e do baldaquim ao 
fogão, das roupas de seda e ouro aos trapos, do cetro ao espeto; e não só 
trocou de estado, mas também de nome, de Zezolla foi chamada de Gata 
Borralheira” (BASILE, 2018, p. 88).

No conto de Basile, ocorre a mediação mágica de fada e de uma 
tamareira plantada pela heroína. Na narrativa dos irmãos Grimm (Jacob, 
1785-1863, e Wilhelm, 1786-1859), uma aveleira, plantada por Cinderela, 
com lágrimas, no túmulo da mãe enseja o aparecimento de um passarinho 
branco em seus galhos (GRIMM, 2005), auxiliar que proporciona à heroína 
trajes e meios de chegar ao palácio para o baile. Em Perrault, a mediação 
mágica é função de uma fada benfazeja.

Sobre a Gata Borralheira nos contos de Basile, Perrault e Grimm e nas 
recolhas portuguesas e brasileiras de Teófilo Braga, Consiglieri Pedroso, 
Sílvio Romero, Figueiredo Pimentel e Câmara Cascudo, há o trabalho levado 
a cabo em Viajando pelo mundo encantado do era uma vez: configurações 
identitárias de gênero nos contos de fadas (MICHELLI, 2021, p. 316-360). 
Interessa-nos, sobretudo neste texto, apresentar releituras de Cinderela, 
atestando a imortalidade da personagem em algumas obras brasileiras 
passíveis de serem destinadas a infância e adolescência.

2. A Cinderela das bonecas

A Cinderela das bonecas, de Ruth Rocha (1931-), foi publicada pela primeira 
vez no número 33 da revista Recreio, reimpressa no número 459. Em 1992, foi 
editada pela FTD, com ilustrações de Ivan Zigg. Outra versão é publicada em 
2004, também pela FTD, com ilustrações de Walter Ono. A editora Salamandra, 
em 2011, lançou nova versão ilustrada por Mariana Massarani.
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A obra conta a história de vovó Neném, uma simpática senhora 
caracterizada por uma atuação que se alarga a diversas áreas, conjugando 
ação e sabedoria. Ela não apenas “sabia fazer as melhores balas do 
mundo” (2004, p. 3, grifos nossos1), brigadeiros, doces de coco, bolos de 
chocolate, como ensinava as crianças a jogar bolinha de gude, empinar 
pipa, pular corda e a brincar de muitas coisas que ela constantemente 
inventava. A personagem destacava-se principalmente por contar 
histórias de um jeito todo próprio: “- Era uma vez uma menina muito 
bonitinha, muito boazinha, chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia ela 
ia andando pela floresta quando encontrou... encontrou... ah! Encontrou 
a Bela Adormecida!” (ROCHA, 2004, p. 7).

Este “velho jogo” aparece como proposta do escritor italiano Gianni 
Rodari (1982), em sua Gramática da fantasia, atividade intitulada “Errando 
as estórias”. Além de alertar para a seriedade do jogo, Rodari atenta para 
o fato de as crianças serem conservadoras com relação à história que 
lhes é contada, revivendo sentimentos experimentados pela primeira vez 
que a ouviram, como surpresa, medo, gratificação. O escritor chama a 
atenção, porém, para uma outra circunstância: a paródia é bem aceita 
pelas crianças quando elas já esgotaram essa vivência com a história 
e estão preparadas para se separarem dela como de um brinquedo 
antigo. Se a experiência com o novo a princípio desestabiliza o ouvinte, 
o desinteresse pelo enredo, ao se instalar, promove a recepção de novas 
histórias, renovando a atenção da criança que revive a história sob outras 
perspectivas. Rodari destaca a função terapêutica da brincadeira, ajudando 
as crianças a se livrarem de certos estereótipos e conteúdos cristalizados: 
“O jogo desvilaniza o lobo, desincendeia o inferno, ridiculariza a bruxa, 
estabelece um vínculo mais puro entre o mundo de verdade – onde certas 
liberdades não são possíveis – e o mundo imaginário” (1982, p. 52). Na obra 
de Ruth Rocha tal artifício funciona muito bem: “As crianças gostavam 
mais das histórias malucas da vovó Neném do que das histórias certinhas 
dos livros...” (ROCHA, 2004, p. 8). De acordo com Ana Margarida Ramos, 
1 Utilizaremos a edição de 2004, paginada. O texto verbal permanece inalterado nas diferentes versões.
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que assinala o recurso ao humor, “os melhores textos literários para 
crianças distinguem-se pelo uso criativo e inovador - às vezes subversivo 
e com intenções simultaneamente lúdicas e didáticas – da língua, alvo de 
experimentação e de jogos de palavras e de ritmos” (2012, p. 35). 

Vovó Neném brinca com as crianças, evocando as personagens 
dos contos de fadas e misturando suas histórias. Ruth Rocha também 
brinca com o leitor, estabelecendo um outro tipo de jogo por meio 
da intertextualidade: “os livros falam sempre de outros livros e toda 
história conta uma história já contada” (ECO, 1985, p. 20). O ato de 
contar histórias associa-se ao caráter feminino do narrador, à fala das 
velhas senhoras, voz da experiência, aqui representada na figura da 
avó. A pesquisadora Marina Warner defende esse aspecto feminino das 
contadoras de histórias: 

Portanto, embora os escritores e colecionadores do 
sexo masculino tenham dominado a produção e a 
disseminação de contos maravilhosos populares, estes 
frequentemente eram transmitidos por mulheres no 
ambiente íntimo ou doméstico. Essas fiandeiras de 
contos muitas vezes apresentam-se como Scherazades, 
usando a narrativa para obter uma resolução satisfatória 
e justa. (1999, p. 43) 

As personagens meninas do conto decidem fazer uma festa, com 
direito a um concurso de bonecas. Vovó Neném encarrega-se dos doces 
e dos enfeites. Quando se dirige à casa de Gabriela, onde seria a festa, 
vê Mariana triste. A menina não desejava levar a boneca já feia que 
tinha e, apesar do pedido da filha, a mãe não pôde comprar uma nova. 
A história nos apresenta, neste momento, a Vovó Neném cúmplice, que 
troca segredinhos com as crianças a fim de melhor ajuda-las, mas que 
também apregoa alguns valores morais, muitas vezes incompreensíveis 
para elas. Ela critica o consumismo desenfreado, incentiva o conserto 
dos objetos e a ligação afetiva com os brinquedos: “quando os filhos 
da gente ficam feios ou ficam doentes, a gente não joga eles fora...” 
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(2004, p. 12), diz para Mariana. A personagem idosa rompe o silêncio e 
a interdição ao discurso feminino defendendo pontos de vista próprios, 
que se opõem à lógica capitalista.

Vovó Neném simbolicamente transforma-se na fada que prevê e 
provê a realização dos sonhos. Em vez de abóbora e camundongos, ela 
possui baús com caixas, de onde saem os seus “guardados”, de tal sorte 
que Mariana considera os baús de uma fada. A avó dispensa o uso da 
varinha mágica: “das mãos mágicas da vovó começou a sair uma porção de 
maravilhas: vestido brilhante, capa de lantejoulas, sapatinhos bordados, 
coroinha de princesa” (2004, p. 23). A carruagem surge por meio da ação 
de Beto, que reformara o velho carrinho de bonecas de Mariana, graças às 
artimanhas e aos segredinhos de vovó.

Vovó Neném faz jus a seu nome, articulando a sabedoria dos mais 
velhos e a doçura de ser avó com a inquietude e o frescor de alguém que 
acabou de nascer, sempre aberta à novidade da vida. Ao final da história, 
o fazer se une a um falar finalmente compreendido por Mariana:

Agora a mágica está completa. Escute só mais uma 
coisinha. A gente não pode desanimar quando as coisas 
estão difíceis. Se você prestar atenção nas histórias, você 
vai ver que todas as princesas precisaram de coragem, 
de paciência e de esperteza para conseguir sair dos seus 
problemas... (ROCHA, 2004, p. 27)

A referência à história matriz se completa quando Mariana apresenta sua 
boneca: “Minha boneca se chama Cinderela, é claro...” (ROCHA, 2004, p. 28).

Em A Cinderela das bonecas, o próprio título já remete aos contos de 
fadas, dialogando com o modelo oferecido pela tradição que, no entanto, 
será transgredido:

A convenção do conto de fadas supõe uma sequência 
narrativa típica e um elenco de personagens. A evolução 
do relato se apoia em três momentos básicos, no mínimo: 
um conflito ou a situação de dano ou carência, usando a 
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terminologia da morfologia do conto (Wladimir Propp); 
uma ação saneadora, por meio de um herói que recebe 
a colaboração de uma entidade mágica; e o sucesso da 
empresa, que culmina num matrimônio. (ZILBERMAN, 
2003, p. 177-178)

A história parte de um conflito: a tristeza de Mariana com sua boneca e 
o desejo de participar do baile. A atuação de vovó Neném lembra a da 
fada em Perrault, dela afastando-se por construir a solução graças a seus 
próprios esforços e não a uma varinha de condão, mágica. Na obra de Ruth 
Rocha, a felicidade é atingida com o amadurecimento da personagem.

A obra verbaliza a importância das histórias como bálsamos para a 
alma, realçando o papel da ficção e do narrador: 

Num movimento incessante, contar histórias alimenta a 
alma da humanidade. Talvez por isso Benjamin enxergue 
uma dimensão utilitária na natureza da narrativa, 
que pode consistir em um ensinamento moral, uma 
sugestão prática, um provérbio, uma norma de vida, ou 
seja: “o narrador é um homem que sabe dar conselhos”, 
esclarecendo que “Aconselhar é menos responder a uma 
pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuidade 
de uma história que está sendo narrada.” (1987, p. 199). 
O escritor afasta-se, portanto, da transmissão passiva 
de saberes e conhecimentos acumulados para provocar 
a continuidade da narrativa e o fluxo da própria vida, 
assentados na sabedoria. Aquele que conta, mais que 
conhecimento, transmite sapiência ao aconselhar, 
atitude perspectivada no fluxo da troca, na abertura 
fecunda a acrescentar-se algo, envolvendo contador e 
ouvinte, narrador e leitor. (MICHELLI, 2020, p. 43-44)

Sendo o narrador um homem (ou uma mulher?) que sabe dar conselhos, 
segundo Benjamin, pode-se acrescentar que Ruth Rocha insere, em suas 
obras, “bons conselheiros”, que não só direcionam o olhar do leitor para 
uma dada perspectiva na história contada, mas também deixam entrever 
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saberes e sabedorias, bem ao sabor de uma produção artística iniciada 
pela autora e por tantos outros escritores no momento de busca pela 
democracia brasileira, que, de acordo com Nelly Novaes Coelho, provocou 
uma “explosão de criatividade”:

Sopram novos ventos criadores, novas palavras de 
ordem: o experimentalismo com a linguagem, com 
a estrutura narrativa e com o visualismo do texto; a 
substituição da literatura confiante/segura por uma 
literatura inquietante/questionadora, que põe em causa 
as relações convencionais existentes entre a criança 
e o mundo em que ela vive, questionando também os 
valores sobre os quais nossa sociedade está assentada. 
(2006, p. 52)

Dessa constatação registrada por Coelho, elege-se um aspecto que 
vem se somar ao caráter questionador assumido pela Literatura Infantil 
e Juvenil brasileira nas últimas décadas do século passado, expresso, 
na obra em tela, pelo conselho de Dona Neném (porta-voz do projeto 
intencional da autora) quanto à menina saber que as princesas precisam de 
coragem, paciência e esperteza, além da ideia de ser preferível “reciclar” 
o que parece “estragado” a jogá-lo fora e adquirir algo novo: o papel do 
visualismo, da imagem na relação com a palavra, ou mesmo constituindo 
sozinha uma narrativa, que surge como um dos elementos renovadores 
das obras cuja destinação preferencial é a criança. 

Em A Cinderela das bonecas, podemos destacar alguns aspectos 
relativos à ilustração, que ganha nuances próprias quando assinadas por 
diferentes artistas. Ivan Zigg (ROCHA, 1992), Walter Ono (ROCHA, 2004) 
e Mariana Massarani (ROCHA, 2011) usam traços com estilos próprios 
e próximos do desenho infantil, sem a ambição de muito realismo; as 
figuras são divertidas, coloridas e cheias de detalhes (na ilustração de 
Zigg, a cor só aparece na capa) e o grupo de crianças que interagem 
como personagens é bem diverso, inclusive etnicamente – fato que 
merece destaque pela visibilidade e representatividade de grupos sociais 



C O L E Ç Ã O

Charles Perrault

97

minoritários que propõe. Considerando-se que as palavras se prestam 
mais à descrição de estados psicológicos do que as imagens, mas que 
“a descrição física pertence ao domínio do ilustrador, que pode, em um 
instante, comunicar informações sobre a aparência que exigiriam muitas 
palavras e muito tempo de leitura” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 113), 
vale mencionar alguns traços imagéticos que colaboram com o desenrolar 
da narrativa e com o tom divertido da história.

O primeiro deles diz respeito à ilustração de Vovó Neném, uma senhora 
gordinha, de óculos, que aparece como fada, com varinha de condão 
e chapéu, na capa e na página final do conto na ilustração de Zigg e nas 
imagens de Massarani no decorrer da narrativa, como se essa característica 
fosse assimilada à medida que toma decisões quanto à transformação da 
boneca de Mariana. Já Walter Ono não coloca na imagem o caráter “de 
fada” da Vovó, expresso verbalmente por Mariana e pela própria avó, 
talvez por ser, na narrativa, uma fada apenas metafórica, cujos “poderes” 
estavam ao alcance de seu baú e de suas habilidades “de vó”. Essa maior 
ou menor absorção do poder mágico da avó na ilustração parece ser um 
convite igualmente graduado à fantasia, ao mesmo tempo em que revela a 
capacidade de transformação do ser humano por ele mesmo.

A figura da boneca transformada em Cinderela também parece digna 
de nota. Tanto na capa de Zigg quanto na de Ono, o que se reconhece na 
imagem é a Cinderela em si, pessoa e não boneca, carregada das memórias 
de nosso imaginário: com vestido de baile de princesa (inclusive coroada e 
com cetro na mão) e cabelos longos e louros, seus traços são mais realistas 
do que os que Zigg usa para traçar a vovó-fada e a menina Mariana. Ono 
também figurativiza Cinderela como uma moça de vestido longo, cabeleira 
loura e salto alto, com uma coroa, enquanto Mariana (personagem que 
vive a falta, o conflito) como uma menina de calça listrada e tênis, que 
segura uma boneca, e tem uma coroa sobrevoando sua cabeça, símbolo 
de uma ficcionalidade “principesca” que incorpora. Já a capa de Massarani 
mostra, no centro, uma personagem feminina, de vestido com mangas 
bufantes e uma capa floridinha, com sapatos igualmente floridos, loura 
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(de cachinhos) e coroada como as outras, porém mais estranha e divertida, 
com um olho aberto e outro fechado, além das bochechas artificialmente 
vermelhas, mais parecendo uma boneca-princesa, que também pode ser 
identificada, ela própria, como Cinderela, mas uma Cinderela boneca. 

Em relação às divergências observadas nas capas, parece pertinente 
relembrar que as imagens materiais são construídas e olhadas a partir de 
um jogo triádico composto por um mundo em estado bruto, um olhar e 
uma aparelhagem que permite a apreensão desse mundo, transformado 
em mundo representado, “novo enquadramento de um mundo através 
de uma imagem cuja materialidade produz por si mesma um efeito de 
semiotização (realismo, ficção, esteticismo...)” (CHARAUDEAU, 2013, p. 
384). A relação entre o referente-mundo e o mundo representado diz 
respeito à mimese. As imagens materiais, portanto, podem ser observadas 
em um continuum que começa nas mais semelhantes à realidade empírica, 
como nas fotografias, por exemplo, e segue até as mais dessemelhantes, 
como o desenho ilustrado. Assim, completa Charaudeau (2013, p. 384): “A 
dessemelhança, por sua vez, estabelece um corte entre o Eu e o Mundo 
nos lembrando de que o que vemos não é o mundo físico”. A ficcionalidade 
que impregna a ilustração nos livros destinados à infância colabora, nesse 
sentido, com a entrada no mundo da fantasia, da imaginação, pois que se 
disjunge, por sua natureza, da ilusão de transparência como trabalha a 
fotografia. A ilustração dota-se de forte opacidade, de uma dessemelhança 
que garante o distanciamento entre a ficcionalidade imagética e o “real”. 

Podemos acrescentar, entretanto, no caso das capas em destaque, 
que o traço mostra, nas ilustrações de Zigg e de Ono, uma Cinderela “mais 
real” do que parecem ser as outras personagens. Ela mostra traços mais 
próximos àqueles que apresentam os rostos e os corpos em sua concretude, 
como se a evocação da história-fonte e da Cinderela “tradicional” 
respeitasse imagens mentais baseadas em modelos mnemônicos da 
vida empírica e adulta, embora descrita em meio ao maravilhoso. Já as 
outras personagens, a avó, as crianças, os bichos, mostram traços mais 
estilizados, com rostos e corpos menos proporcionais, mais arredondados, 
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como um convite à virtualidade vivida naquela experiência leitora e, por 
desdobramento, ao mundo da criança.

A capa de Massarani, por sua vez, traz uma figura feminina sozinha 
ao centro, muito mais identificada com a boneca do que com a Cinderela 
propriamente dita, por seus traços “mais ficcionais”, acentuando a 
qualificação dada pelo título: não se trata exatamente da Cinderela, mas a 
“Cinderela das bonecas”, que recebe o nome da personagem por ter, como 
ela, se transformado, dos trapos à “majestade”, ao “empoderamento”. 
Pode-se afirmar, portanto, que a caracterização das personagens é, em 
medidas diferentes, expandida pela ilustração e revela detalhes de acordo 
com a interpretação de cada ilustrador. Há muitos pontos em comum 
entre as ilustrações das três edições, como a diversidade entre as crianças 
que se tornavam “netas” de Vovó Neném, conforme mencionado antes, 
e a alegria com que brincavam na casa dela, entretanto, há também 
diferenciações entre as perspectivas dadas pelas imagens.

Por exemplo, Vovó Neném mistura as histórias da tradição, o que 
causa graça e se propõe como jogo, como já visto. Na ilustração de 
Zigg, a narrativa mise en abyme é ampliada pela ilustração: um lobo 
aparece com capuz e usa um vestido de princesa; uma Rapunzel de 
longas tranças está profundamente adormecida (mas, em tom paródico, 
apresenta um olho aberto); três porquinhos estão sendo assados em um 
caldeirão. São referências a histórias diferentes daquelas mencionadas 
na parte verbal do texto. Na ilustração de Ono e na de Massarani, 
porém, as personagens ilustradas são as mesmas mencionadas na 
parcela verbal do texto, garantindo uma redundância semântica 
entre palavra e imagem – mas não uma redundância discursiva, pois 
o modo de apresentar as personagens por cada ilustrador é singular. 
Destacam-se os porquinhos de Ono, que ouvem a narração da Vovó 
enquanto um deles zomba do Lobo enfurecido com um sapo coroado 
que passa sobre a cabeça dele; outro lobo é representado com óculos 
e touca na cabeça, diferenciando-se do primeiro. Já na ilustração de 
Massarani, o lobo é um só, figurativizado como animal mesmo, sem 
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traços antropomórficos que os identificaria com o lobo que se disfarça 
de vovó de Chapeuzinho Vermelho.

Aliás, Chapeuzinho é uma personagem que provoca efeitos de 
sentido na parcela visual, em alguns momentos. Quando encontra a 
Bela Adormecida, mostra-se solícita a ela, ao lado do lobo. Também é 
solidária quando aparece de mãos dadas com um porquinho, dentro de 
sua casa, enquanto o lobo, de fora, os atemoriza. Chapeuzinho demonstra 
igualmente parceria com a Branca de Neve, encostando suas mãos às da 
outra personagem, como em uma brincadeira de amigas.

Em outras palavras, nessa edição, a descrição feita por Vovó Neném 
a respeito de Chapeuzinho como uma menina muito boazinha reverbera 
em toda a ilustração dessa sequência mise en abyme, acentuando uma 
qualidade desprezada nas outras edições e que, evidenciada, torna-se 
relevante informação para o leitor: o companheirismo, a empatia – e não 
uma “bondade boba”, como também poderia evocar o adjetivo “boazinha”.

Por fim, parece relevante observar que o reconto de Cinderela, no 
texto de Ruth Rocha, ganha uma roupagem mais alegórica em função 
da própria estrutura narrativa, propondo sobreposições em virtude da 
intertextualidade com a história original, porém com uma roupagem 
mais concreta, mais “real”. Os jogos intertextuais compõem as tendências 
narrativas atuais, embora longe estejam de serem criações deste século 
XXI. Como desdobramento, narrativas mais contemporâneas deixam a 
descoberto o jogo ficcional, desvelando a consciência de uma escritura 
que se afasta do fingimento de representar o real:

Daí a brincadeira inteligente que é criada entre as 
palavras, as idéias, as imagens, etc., que leva o pequeno 
leitor/ouvinte a interagir com a história. Entram na 
construção desses jogos recursos de linguagem como os 
da metalinguagem (a história sobre a própria história, 
a narrativa que fala de sua própria construção) e de 
intertextualidade (a assimilação de um texto antigo por 
um novo texto). (COELHO, 2000, p. 53)
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Por seu turno, a mise-em-abyme designa, segundo Carlos Reis,

a representação de um ato artístico (uma narrativa, 
uma peça de teatro, um filme), no decurso de uma 
história; eventualmente problematizando-se como tal, 
essa representação interage com a referida história 
e com o seu desenvolvimento. Numa narrativa ou, 
mais genericamente, numa obra artística, observa-se 
a própria narrativa ou uma sua variante temática ou 
modal; cria-se, assim, a ilusão de uma projeção reduzida, 
alterada ou figurada em profundidade, da história em 
curso ou do seu desenlace. (2018, p. 265) 

Em A Cinderela das bonecas pode-se afirmar que as ilustrações 
problematizam as histórias referenciadas nas ilustrações no eixo da 
paródia, quer ao desconstruir a história original, quer na “salada de fábulas” 
(RODARI, 1982) levada a cabo. Em Zigg, em balão de fala típico de história 
em quadrinhos, há o lobo, os três porquinhos e a Rapunzel, já mencionados; 
três anões, lembrando a história de Branca de Neve, espalham-se pelo 
cenário com castelo ao fundo, parecendo observar e se divertir com as 
cenas retratadas: um deles, com uma picareta ao ombro, observa um sapo 
coroado (o Príncipe Sapo, dos Grimm?) com expressão de gula; no canto 
inferior direito, vovó Neném aparece como a narradora das histórias.

A obra traz, assim, no eixo da explicação do pesquisador português 
citado, variantes dos contos de fadas que tanto assinalam o diálogo 
transgressor com a tradição, apontando para um desenlace igualmente 
inovador, como a inserção dessa nova narrativa como um conto de 
fadas. Em Walter Ono, diluem-se as fronteiras entre dois planos: o da 
ficção, criada no diálogo entre escritora e ilustrador, e o das histórias 
contadas por Vovó Neném: não há, na imagem visual, o balão fala, como 
na de Zigg, ou qualquer outro enquadramento, separando os níveis 
ficcionais, estratégia que remete à metalepse. Recorrendo novamente 
ao estudioso Carlos Reis, vemos que a metalepse significa transposição, 
“movimento em que se opera a passagem de elementos de um nível 
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narrativo para outro” (2018, p. 258), como a presença de vovó Neném 
operando a fusão dos dois mundos ficcionais.

A história não parte de Cinderela, mas de Vovó Neném, que ocupa 
posição central no enredo, servindo como aquela capaz da resolução do 
conflito – a tristeza de Mariana com sua boneca e o desejo de participar do 
baile –, não só pela experiência e sabedoria, mas por seus “dotes de fada”. 
A atuação de vovó Neném lembra a da fada, em Perrault, dela afastando-se 
por construir a solução graças a seus próprios esforços e não a uma varinha 
de condão, mágica: são suas habilidades com a costura e com outras 
artes manuais que permitem o processo de transformação da boneca 
maltrapilha, borralheira, que pertence à menina aparentemente mais sem 
recursos do grupo de crianças (a mãe não pode comprar-lhe uma boneca 
nova, enquanto os amigos – sim, amigos, pois na ilustração de Massarani e 
de Ono também meninos, ou meninas que não performam o feminino de 
modo esperado socialmente, vão para a festa empunhando bonecas, em 
outro movimento discursivo interessante – levam bonecas lindas e novas).

O enredo, portanto, traz uma falta relacionada à boneca maltrapilha e, 
consequentemente, à sua dona, solucionada com o auxílio de Vovó Neném 
que, nesse momento, se diz “fada”, mas apenas na linguagem figurada, 
pois seus “poderes” são bastante plausíveis, humanamente falando. O 
nome “Cinderela” é dado à boneca apenas na ida para a festa, embora a 
paródia da transformação em “princesa” recubra toda a obtenção de um 
resultado final de sucesso, semelhante ao da Gata Borralheira original, 
cabendo aqui um adendo: na obra de Ruth Rocha, a felicidade é atingida, 
mas não por meio do tradicional casamento com o príncipe. Ainda que este 
final possa ser simbolicamente entendido como o encontro com o outro, 
resultante de um processo de crescimento e amadurecimento pessoais 
dos protagonistas, ele não precisa ser o único caminho oferecido às 
personagens femininas. O livro propõe, em seu desfecho, o encontro com 
o próprio eu, na busca de autonomia: “A independência é resultante do 
aprendizado de que se pode realizar coisas por si mesmo, de que se pode 
contar com as próprias capacidades, e confiar no próprio julgamento” 
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(BARDWICK, Judith, The Psychology of Women apud DOWLING, 1982, p. 
99). Assim como vovó Neném acumulou experiência e objetos em seu 
baú da vida, a menina descobriu o valor também de seus “guardados”, 
acreditando mais em si mesma e em sua força transformadora. Coragem, 
paciência e esperteza são os atributos destacados pela história, ao invés de 
beleza, bondade e obediência anteriormente recomendadas a Cinderela. 
O lugar do bem e do mal é agora o interior de cada um. A articulação do 
fazer e do falar com o saber permitirá um melhor deslocamento do ser 
humano pela vida. Em outras palavras, a história de Cinderela é, nesse 
caso, “pano de fundo” para “A Cinderela das bonecas”. No reconto a 
seguir, a estrutura original se mantém, como veremos.

3. Cinderela brasileira

A estadunidense Marycarolyn France, colecionadora de contos sobre 
Cinderela em versões de diferentes lugares do mundo, ficou surpresa, 
quando visitou o Brasil em 1995, ao constatar que não havia, nas livrarias, 
uma versão “tupiniquim” da tão conhecida história. Levada à versão dos 
indígenas Tenetehara, escreveu o livro ilustrado Cinderela brasileira, 
convidando Graça Lima para fazer a parte imagética. Segundo France 
(2006), os Tenetehara entraram em contato com os europeus há mais 
de trezentos anos, de onde “herdaram” a fonte dessa narrativa, não sem 
acrescentar tempero próprio a ela. A influência dos jesuítas com quem 
conviveram durante o período de colonização deixa marcas na cultura 
indígena brasileira e, por desdobramento, nessa versão ilustrada, assim 
como os costumes dos Tenetehara, que, segundo a autora, são ótimos 
contadores de histórias.

A integração de imaginários oriundos de culturas diversas encontra 
uma interessante expressão nessa obra. Os imaginários sociodiscursivos, 
que desempenham o papel de “espelhos identitários” (CHARAUDEAU, 
2006), materializam-se de diversas formas, não só nos ritos sociais da 
vida cotidiana, nas manifestações coletivas, na produção de objetos 
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manufaturados e de tecnologias, na construção de objetos emblemáticos, 
mas também em textos, orais e escritos, mais ou menos fixos, que 
podem ser transmitidos de geração em geração, incluindo os provérbios 
e as máximas, circulando sempre em um espaço de interdiscursividade. 
A história da Cinderela brasileira, portanto, cumpre bem a função de 
materializar imaginários tanto oriundos da cultura europeia, quanto 
da brasileira e, mais especificamente, daquela que dá identidade aos 
Tenetehara, como veremos.

A capa de Cinderela brasileira, elemento peritextual (GENETTE, 2009) 
que “cumpre um papel no processo de envolvimento físico com o livro, 
pois, embora não se possa olhá-la enquanto se lê, ela o define como objeto 
a ser apanhado, deixado de lado e talvez conservado ao longo do tempo” 
(POWERS, 2008, p. 7), já orienta o leitor para a paródia que ali se encerra. 
Ao centro, abaixo do título, figura uma moça morena, cabelos negros 
longos e de pontas cacheadas, que abraça ternamente um carneirinho. 
Ela usa um vestido estampado colorido, de chita. As cores laranja e verde 
escuro do ambiente dão o tom caloroso e interiorano da história.

Além de já apresentar intertextualidade com a história-
fonte, ela mostra ao leitor que se trata de uma Cinderela 
diferente das outras quanto à aparência sobretudo, pois, 
em geral as cinderelas costumam ser representadas de 
acordo com o arquétipo da princesa branca e loura. 
Considerando-se o processo descritivo por meio do qual 
o leitor toma conhecimento da personagem, observam-
se três procedimentos: nomear, qualificar e situar-
localizar (CHARAUDEAU, 2008).

A nomeação, “Cinderela” aparece logo no título, além de a imagem 
também cumprir um papel identificador em relação à protagonista que ali se 
apresenta. Segundo Barthes (1990), na relação entre palavra e imagem em 
um texto constituído por ambas as linguagens, em geral, a palavra se presta a 
fixar o sentido mais aberto da imagem – que é o que parece ocorrer na capa 
em questão. Além disso, a capa mostra um recorte específico da realidade 



C O L E Ç Ã O

Charles Perrault

105

(ainda que ficcional), obrigando ao sujeito que a interpreta a perceber a 
unidade de sentido proposto pelo conjunto dos signos que ali se organizam.

Já a qualificação da protagonista que se posiciona na parte central 
da capa é dada não só pela adjetivação, “brasileira”, mas também pelas 
características evidenciadas pela ilustração – e são elas que diferenciam 
nossa Cinderela morena daquela já cristalizada em nossas memórias. 
A descrição se completa, então, com o espaço, a localização a que a 
personagem se vincula (o pano de fundo com a floresta), que acrescenta 
nuances relevantes para sua conformação, já que se trata agora de uma 
cinderela brasileira, com cores nacionais, interiorana.

A moça é Maria e ela vive feliz numa casa da floresta com o pai, criador 
de vacas, e com a mãe, até que esta adoece e morre, início que remete à 
história dos irmãos Grimm, com a mãe igualmente viva. Triste, o viúvo logo 
volta de um de seus longos passeios com uma nova mulher e duas filhas, 
Marta e Joana, que passaram a dar ordens à Maria e deixá-la vestindo 
farrapos, com a aquiescência paterna típica das histórias da tradição. Embora 
essa estrutura narrativa esteja bem calcada na história-fonte, repetindo a 
trama original, os nomes das personagens já atestam a interferência de 
imaginários outros, bastante marcados pela cultura europeia que tanto se 
somou à dos Tenetehara, conforme expõe a autora no posfácio.

Quanto ao elemento sobrenatural, tão característico dos contos 
maravilhosos (COELHO, 2000), o carneiro substitui a fada da história de 
Perrault, transformando-se no mediador mágico. Ele ensinou à Cinderela 
que o espírito de sua mãe verdadeira sempre moraria em seu coração, 
afirmando que tanto ela quanto ele tomariam conta da menina. Bruno 
Bettelheim (1980) destaca a importância dessa presença materna na 
história, elemento importante na constituição da experiência interior que 
auxilia a personagem a suportar as adversidades:

Assim, há estórias do tipo “Borralheira” em que um 
animal e uma árvore se conjugam para representar 
a mãe, mostrando como uma pode substituir a outra. 
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Estes contos ilustram também a substituição simbólica 
da mãe original por um animal que nos dá leite - a vaca, 
ou nos países mediterrâneos, a cabra. Isto reflete a 
conexão emocional e psicológica com experiências 
pregressas de alimentação que nos dão segurança na 
vida posterior. 
Erikson fala de “um sentido de confiança básica” que, 
como diz, “é uma atitude para consigo mesmo e com 
o mundo derivada da experiência do primeiro ano de 
vida”. A confiança básica se instila na criança através 
dos desvelos maternos durante o período inicial de vida. 
Se tudo corre bem, então a criança terá confiança em 
si mesma e no mundo. O animal auxiliador ou a árvore 
mágica são imagens, personificações, representações 
externas desta confiança básica. É a herança que uma 
boa mãe deixa para a criança, que ficará com ela, e a 
preservará e sustentará nas aflições mais terríveis. 
(BETTELHEIM, 1980, p. 298)

Esse elemento mágico mediador existe em quase todas as histórias da 
tradição, se não em todas. Em Perrault (2016), é uma fada; em Basile 
(2018), fada e árvore; nos Grimm, uma árvore e um pássaro, que pousa 
nessa árvore (2005) ou uma árvore e pombinhas, que a ajudam nas tarefas 
(2012); em “O Sapatinho de Cetim”, de Teófilo Braga (1998), e “A Gata 
Borralheira” e “A Menina e a Vaquinha”, de Consiglieri Pedroso (1985), a 
protagonista recebe a ajuda de uma vaquinha, que também será imolada 
por ordem da madrasta.

Para diminuir a infelicidade de Maria, o carneiro facilita o trabalho 
da menina, engolindo dez cestos de algodão e expelindo o fio pela boca. 
Ao perceber a rapidez com que a tarefa fora realizada, no dia seguinte, 
a madrasta mandou fiar vinte cestos. Sendo descoberta a ajuda, a 
madrasta exigiu que o pai de Maria matasse o carneiro, que instruiu 
Maria a guardar a ponta de flecha que ficaria cravada em seu coração 
como talismã. Todos esses elementos citados compõem o imaginário 
dos Tenetehara: a flecha, a fiação do algodão, os cestos. A própria rotina 
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da fiação diz respeito ao espelho identitário com que o grupo social que 
difunde essa versão do conto se orienta.

Como na narrativa-fonte, houve uma grande festa na igreja da cidade 
vizinha. Proibida de ir, Maria pediu à ponta de flecha meios para participar 
dos festejos: um vestido bonito e um cavalo bem forte que a levasse à 
cidade. Surpresa, além de um belo vestido azul, recebeu sapatos azuis 
feitos de couro macio. Irreconhecível como uma “dama”, ela chegou 
atrasada à igreja, mas a tempo das orações.

Uma transformação se opera na personagem: banhara-se no rio, 
penteara os cabelos, vestira seu belo vestido e sapatos, partindo para a 
cidade como uma “dama”. Uma nova identidade começa a configurar-se 
a partir de uma metamorfose externa, que se consolida internamente: 
a narrativa afiança que seu rosto brilhava graças à felicidade que sentia, 
atraindo, para si, os olhares de todos, especialmente os rapazes, que se 
encontravam na igreja. O cenário do conto brasileiro também destoa da 
tradição, cujo baile acontece em palácios. A narrativa resgata as tradições 
brasileiras do interior, com a festa realizando-se, geralmente, na praça 
defronte à igreja, espaços de centralidade da vida social.

A protagonista saiu cedo da festa, para chegar à casa antes da 
madrasta e das irmãs. Por mais que tentasse não chamar atenção dos 
presentes, um soldado elegante percebeu sua retirada e, encantado por 
ela, a chamou. Assustada, Maria tropeçou e perdeu um de seus sapatos 
azuis, que ele, claro, guardou consigo, tentando seguir inutilmente a moça.

 Depois de longa procura pela dona do sapato, ele chegou à casa de 
Cinderela, que novamente recorreu à magia da ponta de flecha, vestiu 
seu vestido azul e o outro sapato do par. Dali, ela e o soldado já saíram 
apaixonados para se casarem na igreja. Mais uma vez, faz-se presente o 
imaginário recorrente na vida do interior do Brasil, com seus costumes e 
elementos característicos.

Na mesma direção, as ilustrações de Graça Lima, que funcionam, 
nesse livro ilustrado, como elementos construtores da história, também 
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permitindo o acesso ao imaginário coletivo (COLOMER, 2017), baseiam-
se em memórias imagéticas ligadas à cultura brasileira, tanto nas 
cores, quanto nos traços semelhantes aos das padronagens indígenas e 
interioranas: cestos e utensílios com desenhos; a toalha de mesa feita 
de renda do tipo filé; a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil, na mesa de cabeceira de Cinderela; uma igreja enfeitada com 
bandeirinhas coloridas como as das festas de São João e estandartes com 
as imagens de Nossa Senhora das Graças e novamente a Aparecida. As 
casas que circundam a pequena igreja inspiram-se no estilo europeu, 
como ainda se vê no interior do país. A floresta é representada com 
árvores variadas, palmeiras, frutíferas com cores brasileiras. Enfim, pode-
se afirmar, a respeito da ilustração desse livro, haver um interdiscurso 
presente, concretizado por uma intericonicidade que faz o leitor 
reconhecer imagens e cores da cultura brasileira, em um movimento que 
favorece sua identificação com os elementos da narrativa.

Glória Pondé afirma que

A representação social é [...] um modo de conhecimento 
que ajuda interpretar os códigos sociais e as experiências 
do indivíduo. Por isso, sua estrutura de imagens se 
torna um guia de leitura e uma teoria de referência para 
compreender a realidade. (2018, p. 65)

Dessa maneira, é preciso colocar em destaque, para finalizar, que 
Cinderela brasileira mantém elementos da narrativa original, seguindo a 
mesma organização (CHARAUDEAU, 2008): um estado inicial baseado em 
uma falta, isto é, a condição de “gata borralheira”, o que traz sofrimento 
à protagonista e abre o processo de busca; a busca, representada pela 
ousada ida à festa em seu “dia de princesa”, onde ela perde um de seus 
sapatos, e o estado final, exitoso, com o casamento de Cinderela com 
o soldado, mantendo o ideal do amor romântico como marca do ser 
feminino (MIRA, 2017), ainda prevalente em nossa sociedade. 
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Parece igualmente relevante frisar, entretanto, que a brasilidade com 
que foi urdida essa narrativa verbo-visual garante a representatividade 
de um grupo social diverso daquele que se apresenta nas versões 
mais tradicionais, tanto em função da etnia da protagonista, quanto 
dos elementos que a cercam – grande parte deles apresentados pela 
ilustração, que assume a responsabilidade de ajudar a construir um 
repertório imagético marcado por cores próprias. Em outras palavras, 
Cinderela brasileira é uma versão que, em parte, garante a perenidade 
de um conto da tradição, mas, em parte, ajusta as referências para uma 
realidade cultural diferente, não contemplada na história-fonte, mas que 
cumpre o papel identitário tão caro à adesão do leitor e à formação de 
sua identidade.

4. Considerações finais

Surgem, destas histórias, alguns perfis femininos. O elemento 
mágico aparece na figura da fada, na árvore com o pássaro, no carneiro, 
representando ação, mas igualmente a sabedoria diante da adversidade. 
Se por um lado realçam a necessidade de ajuda desse “bicho da terra tão 
pequeno”, que é o ser humano, por outro trazem a marca da soberania 
e da superação dos obstáculos, sendo figuras benfazejas. A avó adquire o 
mesmo contorno – quase mágico – da fada. Ela conduz a ação, ela dá alma – 
anima. A figura feminina da fada e da avó remete ao arquétipo das grandes 
deusas mães, protetoras, acalentadoras: “Essas “fadas” se aproximam 
das velhas mulheres sábias e cheias de experiência, um pouco feiticeiras 
e curandeiras, que presidem aos partos” (FRANZ, 2000, p. 30). Os animais 
igualmente assumem essa função, auxiliando e protegendo a protagonista.

Cinderela é a menina precisando morrer em sua passividade, 
conformismo e ingenuidade para amadurecer, para transformar-se 
em mulher. Carece de renascer das cinzas do borralho e abandoná-
las, desgarrando-se também da imagem da mãe-boa para adquirir 
independência, tal como Psique, quando é deixada pelos pais no rochedo. 
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Cinderela rompe com seu pequeno espaço da cozinha para chegar à festa, 
ao palácio ou na igreja, desabrochando para o mundo. Maria, Mariana 
e tantas outras personagens existem nas histórias de ontem e de hoje 
empreendendo o caminho de descobrir as próprias potencialidades e a 
importância de adquirir autonomia. 

Sobre os diferentes recontos da história de Cinderela, destaca-se o 
escrito, a permanência do conto, ainda que lhe aumentem, subtraiam 
ou atualizem alguns pontos. Merece igualmente realce as inúmeras 
possibilidades de leitura, narrativa reeditada em diferentes linguagens, 
várias vezes nas telas do cinema, nas ilustrações de brilhantes artistas, 
na pena de escritores que, ao atualizarem, eternizam a história. Há algo, 
porém, nessa história que atravessa tempos e espaços permanecendo 
na alma das pessoas, provavelmente a trajetória de aprendizagem e 
superação às adversidades em meio à delicadeza e à astúcia da heroína.
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CENDRILLON, UMA ÓPERA PARA CRIANÇAS
Karen Acioly (UFF)

1. Introdução

Há inúmeras versões, em diferentes ancestralidades e culturas, 
sobre o começo do mundo, a história do homem e a história das histórias. 
São tantas as versões compiladas e recontadas através dos tempos, que 
é difícil localizar apenas um começo para tudo.

Podemos deduzir que existem culturas em que as histórias são 
transmitidas de geração em geração por meio de desenhos, da tradição 
oral ou mesmo da literatura e da arte. São transmitidas de adulto para 
criança, de criança para criança e, dizem os poetas, até mesmo de 
passarinho para passarinho.

Há de se perceber que os contos de fadas recontados através dos 
séculos contribuíram primeiramente para diversas óperas destinadas 
a adultos e, depois, como demonstramos, para o surgimento da ópera 
dirigida às crianças.

Buscamos evidenciar fatos e movimentos que nos aproximam do 
contexto em que se deu o início da ópera para crianças, em sintonia com 
o movimento dos recontos na Literatura Infantil. Para tal, observamos 
trechos do libreto da ópera Cendrillon, de Henri Cain (1899) com música 
de Jules Massenet, inspirado no reconto trazido para o universo infantil 
por Charles Perrault. Como contraponto refletimos, também, sobre o 
libreto da ópera La Cenerentola, osssia La Bonta In Trionfo (Cinderela ou 
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Bondade Triunfante), de Jacopo Ferreti (1817), com música de Gioachino 
Rossini, encenada para adultos, no mesmo século, 82 anos antes. As 
diferentes versões nos levam a acreditar que o conto de fadas Cinderela, 
atravessou as fronteiras das páginas da literatura e criou abrigo nos 
palcos e nas vozes dos cantores líricos, para encontrar a sensibilidade e 
a escuta das crianças.

Para investigar tais questões, apoiamo-nos nos textos de Nelly 
Novaes Coelho (2000), Linda Hutcheon (2011, 2013), Gustave Kobbé 
(1997), Carolyn Abbate (2015), Gaston Bachelard (2018) além dos libretos 
de Jacopo Ferretti e de Henri Cain1. Buscamos ainda complementar a 
pesquisa com os vídeos das óperas aqui estudadas.

2. A ópera e a literatura para crianças

Em pleno Renascimento, a Itália do final do século XVI promovia em 
sua corte, estados, repúblicas e ducados, saraus que reuniam a nata do 
poder e do glamour da monarquia. Os salões traziam as mais variadas 
novidades artísticas, como concertos musicais, recitação de poemas, 
histórias declamadas, madrigais – além da representação de dramas e 
comédias. Dessa forma, os mecenas podiam trazer para si os holofotes do 
poder e da glória, enaltecendo seus territórios por meio da arte refinada 
e de seu olhar generoso para a humanidade. 

Após quase um século de experiências musicais que buscavam 
misturar a música ao texto declamado, uma novidade acontecia para 
festejar o casamento de Maria de Médicis com Henri IV no Palácio Ritti, 
em Florença: o texto teatral não seria declamado como de hábito e, sim, 
inteiramente cantado do início ao fim. A ópera pode ser considerada como 
“uma representação de um som vocal que vem para tocar os que ouvem”, 
como nos diz Carolyn Abbate em seu livro Uma história da ópera (2015).

Tal acontecimento celebrava o surgimento de uma nova linguagem, 
pois trazia em si, pela primeira vez, as três dimensões da ópera: música, 

1 Ver www.opera-arias.com
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texto (libreto) e encenação. E assim, Euridice, de Jacopo Peri et Giulio 
Caccini, com libretto do poeta Ottavio Rinuccini, entrou para a história. A 
ópera contava a saga de Orfeu, que, apaixonado por sua amada Eurídice, 
desce ao submundo para resgatá-la. A história, extraída da Mitologia 
Grega, inteiramente cantada, dava o tom épico que aos poucos se 
transformaria em uma nova tendência até desenvolver-se como o gênero 
mais longevo do teatro musical cantado do Ocidente.

Paralelamente à assimilação do teatro cantado, nominado 
posteriormente de ópera, tornava-se cada vez maior o desejo de que 
as histórias, chamadas de narrativas primordiais por Nelly Novaes 
Coelho (2000), pudessem ser compiladas, reescritas e recontadas. Para 
a pesquisadora citada, esse tipo de narrativa caracteriza-se por serem 
histórias da tradição oral, vindas da novelística popular medieval, que, por 
sua vez, tem suas raízes em certas fontes indo-européias.

Giambattista Basile foi um dos responsáveis por trazer os contos de 
fadas para a Europa. A obra Il Pentameron, lo cunto de li cunte, foi lançada 
em 1634, após sua morte, e reunia uma coleção de contos de fadas do 
século XVII. O escritor pertencia a uma família de cantoras de ópera e 
ele próprio conhecia bem a música tocada e cantada na corte. Irmã de 
Giambattista, Adriana Basile era conhecida cantora do estilo barroco da 
corte italiana, assim como sua mãe e filha. Mesmo que indiretamente, é 
possível associar a interface entre a chegada das narrativas primordiais 
aos saraus da alta nobreza italiana.

Os contos recontados por Basile, escritos em dialeto napolitano, 
vinham ao encontro do desejo de compreender as histórias recheadas de 
elementos sobrenaturais, estranhos e fantásticos. O mundo do maravilhoso 
despontava nas linguagens da ópera e da literatura. O Professor de Literatura 
Paul Fry (2012)2, da Universidade de Yale, nos diz que a literatura deve ser 
entendida como ficção, invenção, ao invés de referência. O que quer dizer 
que, “diferente de outras formas de expressão que pressupõe dizer alguma 

2 Ver https://youtu.be/nlH40m7AT_0
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verdade sobre o real estado das coisas do mundo, a expressão literária não 
tem esta obrigação. Invenção ao invés de referência”.

Partindo desse pressuposto, a ópera e a literatura buscavam, por assim 
dizer, a ficção. Nada mais adequado do que as unir em contos de fadas.

3. A adaptação do conto Cendrillon, recontado por Charles 
Perrault, para a ópera destinada às crianças

Os primeiros registros escritos e publicados dos contos de fadas 
aconteceram entre o final do século XV e o início do século XVI. Vamos nos 
ater àqueles autores que, de alguma maneira, trouxeram as histórias que 
hoje são conhecidas por nós e que, posteriormente, inspiraram libretos de 
óperas destinadas inicialmente a adultos e só depois às crianças.

Em 1697, Charles Perrault publicou, com enorme sucesso, Histórias ou 
contos passados, com moralidade (Histores ou contes du temps passé, avec 
les moralités), com o subtítulo Contos da mamãe Gansa (Contes de Ma Mère 
l’Oye). Perrault floreava as histórias, temperava os contos: acrescentou, 
às narrativas, pitadas de resiliência, personagens, comentários irônicos, 
aprendizados e, como convinha à época, a moral da história. Os contos, 
vertidos para o francês, tornavam-se, assim, mais acessíveis e conhecidos. 
Foi assim com o conto da Gata Borralheira que Perrault rebatizava com o 
título de Cendrillon, ou la petite pantoufle de verre.

4. A ópera para crianças no século XIX

No século XIX, encenações inspiradas em contos de fadas demonstram 
o movimento de aproximação desse tipo de narrativa e a ópera: Em 1817, 
no Teatro do Valle, em Roma, estreava La Cenerentola, de Gioacchino 
Rossini (1792-1868), com libreto de Jacopo Ferreti. A ópera foi inspirada 
nos libretos de Cendrillon, de Charles Guillaume Étienne (musicado por 
Nicolas Isouard, em 1810) e o seu derivado Agatina, o la virtú Premiata, 
de Francesco Fiorini (musicado por Stefani Pavesi, em 1814), também 
inspirado no conto Cendrillon, de Charles Perrault.
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Na Alemanha, em 1893 outros contos adaptados para o gênero 
aconteciam: Der Freischütz, de Carl Maria Von Weber, libreto de Johann 
Friedrich Kind (1821); Hansel und Gretel, de Engelbert Humperdinck, 
libreto de Adelheide Wette (1893). 

É um período rico da presença dos contos de fadas na cena lírica, 
porém, a maioria das encenações era dirigida somente aos adultos da 
elite, em récitas apresentadas em horários noturnos e de longa duração. 

Em 1899, na Opéra Comique de Paris, estreia Cendrillon, inspirada no 
reconto de Charles Perrault. Com música de Jules Massenet (1842-1912) 
e libreto de Henri Cain, Cendrillon é classificada pelos autores como um 
“Conto de fadas, dividido em quatro atos” (1899, Opéra Comique, Paris). 

Para que possamos verificar a influência dos contos de fadas na ópera, 
faremos um breve estudo comparativo entre as óperas La Cenerentola, 
usando como base a versão encenada por Jean Pierre Pornelle, no Teatro 
La Scala de Milão, transmitida pelo Youtube3, com 164.140 visualizações, 
traduzida em diversas línguas, e Cendrillon, versão produzida pela ópera 
House, de Londres em 2012, com encenação de Laurent Pelly4, com 
58.436 visualizações. Tais números são significativos, pois representam o 
interesse do público pela história e por ambas as versões, tanto a destinada 
aos adultos, La Cenerentola, com longa duração, apresentada em horário 
noturno, quanto a ópera Cendrillon destinada a todo o público (incluindo 
as crianças), com duração menor, também apresentada inicialmente em 
horário noturno.

4.1. La Cenerentola, comentários e resumo da história

A história da ópera italiana narra que, no decadente castelo de Dom 
Magnífico, lugar central da ação, vivem Clorinda, Thisbe e Angelina, filhas 
e enteada do castelão, respectivamente. Vale ressaltar que Angelina é 
Cenerentola, nesta versão, a enteada maltratada por um padrasto, Don 

3 Ver https://youtu.be/QaLhcc6Bh5k

4 Ver https://youtu.be/PPpjPkGWNDw
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Magnífico. Assim como a fada é substituída pelo tutor do príncipe, Alidoro, 
diferentemente do conto de Charles Perrault. 

Disfarçado de mendigo, Alidoro, tutor do príncipe, chega ao castelo 
com a missão de espionar as três moças que lá habitavam, para que o 
príncipe pudesse ter as informações que desejava sobre elas e então 
decidir com qual ele se casaria.

Enquanto Clorinda e Thisbe o insultam, a boa Angelina secretamente 
lhe oferece café. Pouco tempo depois, alguns cavaleiros da corte anunciam 
a chegada do príncipe ao castelo. Don Magnífico recomenda que suas 
filhas usem suas melhores roupas e tenham comportamento educado. O 
príncipe, Don Ramiro, se disfarça com a roupa de seu pajem Dandini e seu 
pajem veste suas roupas reais, invertendo assim seus papéis.

Enquanto o príncipe sente uma forte emoção ao ver Angelina, Dandini 
(o pajem disfarçado de príncipe), corteja as duas meias-irmãs e anuncia 
uma festa no reinado. 

Dom Magnífico, no entanto, não dá permissão para que Angelina vá a 
festa. Alidoro, o tutor do príncipe, decide então ajudar Angelina e fornece-
lhe um vestido esplêndido para que ela possa ir ao baile com o rosto velado.

Na festa, Don Magnífico reconhece que por trás dos véus da 
misteriosa jovem está o rosto de Angelina, mas não se preocupa, pois 
tem certeza de que uma de suas filhas será escolhida pelo príncipe. 
Cenerentola (Cinderela) está apaixonada pelo falso pajem Ramiro, a quem 
dá um bracelete, dizendo-lhe que se ele quiser amá-la terá que procurá-la 
e devolver o presente, para depois fugir. 

Ao descobrir a farsa de Ramiro com Dandini, Don Magnífico e suas 
filhas voltam irritados para casa. Durante uma forte tempestade, a 
carruagem do príncipe quebra em frente à casa de Don Magnífico que, 
apesar de sua raiva, alegremente o hospeda na esperança de que o 
príncipe possa casar com uma de suas filhas. Angelina e o príncipe se 
reconhecem e o amor dos dois fica evidente, despertando a fúria de Don 
Magnífico e de suas filhas, que atacam a jovem. Neste exato momento, 
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Ramiro e Dandini a defendem. O casal de apaixonados se casa e perdoa 
Don Magnífico e suas filhas.

4.1.1. A história por que antecede a obra operística

A história por trás da encenação conta que não foi fácil escolher a ópera 
que seria apresentada no mês de janeiro, no carnaval de 1817. Ferreti já 
havia sugerido um tema, recusado por censura do papa por ser considerado 
imoral. Com pouco tempo para decidir entre a encomenda e a realização da 
ópera, libretista e compositor se reuniram no dia 23 de dezembro de 1816 
e, após longa discussão, Jacopo Ferreti sugeriu, entre bocejos, o tema de La 
Cenerentola, que foi imediatamente aceito por Rossini. 

A ópera foi encenada durante o mês de janeiro, na temporada do 
carnaval italiano, obtendo crescente sucesso e grande popularidade. 
Considerada pelos autores como um “drama giocoso”, La Cenerentola era 
também uma obra cômica (drama giocoso) com lição de moral no final.

A versão italiana, em relação ao conto de Perrault, substituía os 
elementos mágicos, próprios da literatura do maravilhoso, por elementos 
reais. A fada madrinha passava então a ser um dos servos do príncipe 
e o sapatinho de cristal era substituído por um bracelete, visto que não 
era adequado a uma dama daquela época mostrar o seu tornozelo. Dessa 
forma, a ópera italiana caracterizava-se distante da ópera francesa, 
que era fã dos elementos mágicos e mantinha seu tempo de encenação 
próximo a 2 horas e 30 minutos, em récitas noturnas.

4.2. Cendrillon, de Massenet

Em 1899, na Opéra Comique de Paris, estreia Cendrillon, inspirada 
no reconto de Charles Perrault. Com música de Jules Massenet (1842-
1912) e libreto de Henri Cain, Cendrillon é classificada pelos autores como 
um “Conto de fadas, dividido em quatro atos”, conforme já informado, 
e foi realizada pela primeira vez na Opéra Comique, Paris, em 1899. O 
reconhecimento da presença do gênero literário em ambiente lírico 
confirma a denominação da “novidade” que incorpora, para além da 
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linguagem do canto, da música e do teatro, a literatura, em especial os 
contos de fadas.

A história valoriza, em sua dramaturgia, a influência e os elementos 
da linguagem do maravilhoso, incorporando novos personagens, e da 
linguagem da dança, que torna a encenação ainda mais glamourousa.

Muitas novidades surgem na adaptação, como a personagem da fada e 
de seis espíritos. A presença de diversos coros, como recurso de linguagem, 
intervém regularmente na ação, acentuando o caráter de apropriação 
do conto de fadas como encenação grandiosa e multidisciplinar. Há uma 
profusão de coros de doutores, ministros, damas, serviçais e senhores.

Nesse contexto, entra em cena Madame de La Haltière, uma madrasta 
e viúva cruel que beneficia suas filhas e humilha a pobre Cendrillon, ao invés 
de Don Magnífico, o viúvo que na versão italiana da ópera La Cenerentola 
dilacera os bens da enteada para que suas filhas vivam na riqueza.

Com a transformação do conto de fadas de Perrault em um espetáculo 
lírico musical, podemos analisar a dramaturgia literária do conto em 
contraste com o libreto. Dessa forma, buscamos entender se o conto de 
fadas versionado para libreto, dividido em quatro atos, pode ser também 
condiderado a primeira ópera para crianças.

Como base para o estudo, utilizamos a cena final (finale) de La 
Cenerentola, contrapondo-a à cena final do libreto de Cendrillon, pela 
versão do Ópera House de Londres, datada de 2012, encenada por 
Laurent Pelly, legendada em vídeo, disponibilizada no Canal do Youtube5 
(aos 2h20min48 do vídeo).

4.2.1. Finale do libreto de Cendrillon

O finale em uma ópera é o momento em que todos os personagens 
aparecem, somando-se todas as vozes, para o desfecho final. É, também, 
um dos momentos de epifania musical e cênica.

Enquanto o finale de La Cenerentolla usa e abusa do tom jocoso e do 

5 Ver https://youtu.be/SAArmKGbcPU
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nonsense, aproveitando-se do histrionismo das personagens, em Cendrillon, 
o tom romântico é acentuado e as repetições valorizadas, reforçando a 
intenção do final feliz, associando o desfecho da história ao simbolismo da 
primavera, ou seja, o desabrochar das flores, das cores, do amor (romântico) 
e da alegria. Há um momento de cumplicidade com a plateia e de diversão, 
acentuado com a chegada da Madame de La Haltière:

CENDRILLON
Ó meu príncipe, aqui está o meu desejo. (devolvendo-
lhe o coração). Recuperar este coração sangrento. Sois 
o meu Príncipe Encantado!

PRÍNCIPE ENCANTADO
(com ternura)
Ah! Guarde-a querida senhora! O mês de abril voltou a 
florescer!

CENDRILLON
(feliz)
O mês de abril voltou a florescer!

A FEIRA
(unindo-as)
O mês de abril voltou a florescer para eles!

O REI E A MULTIDÃO
(alegre)
Honra! Honra! ao vosso soberano!
(Pandolfe chega com Mme. de la Haltière e as suas 
filhas).

PANDOLFE
(correndo em direção à Cinderela que corre em direção 
ao seu pai)
Meu Deus ! É...
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MME DE LA HALTIÈRE
(Empurrando rapidamente o marido e recebendo 
Cinderela nos braços, que ela acaricia)
A minha filha!

NOÉMIE, DOROTHÉE, PANDOLFE, O REITOR, O 
SUPERINTENDENTE E O PRIMEIRO-MINISTRO 
Ah, que lufada de ar fresco é dele!

MME DE LA HALTIÈRE
(muito entusiasmada)
Lucette, a quem eu adoro!

PANDOLFE
(para o público - à parte)
Aqui tudo acaba bem!

TODOS
(para a audiência)
A peça está terminada.
Fizemos o nosso melhor
Para o levar para as belas terras azuis.

Cortina

O finale desta versão – “tudo bem quando se termina bem” –, é 
um dos pontos de contato com a versão de La Cenerentola e traz, como 
contraponto humorístico, a intervenção da personagem Madame de La 
Haltière, que num falso rompante amoroso reconhece a enteada como 
sua filha. Tal gesto, jocoso, cria cumplicidade e adesão do público receptor, 
demonstrando que mesmo esta ópera tendo um tempo de duração 
superior ao tempo de atenção de uma criança – suponhamos de 7 a 10 
anos –, a história, em sua versão operística, atrai, diverte e fascina. 

A quantidade de visualizações no canal do Youtube para as diversas 
versões operísticas de Cendrillon comprovam que há um grande interesse 
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pelas adaptações dos contos de fadas à linguagem da ópera, em especial 
ao conto Cendrillon e que este interesse se renova, de geração em geração. 
Podemos comprovar a afirmação: a compositora britânica Alma Elizabeth 
Deutscher6 escreveu sua versão operística em 2015, quando tinha apenas 
11 anos de idade. A adaptação do conto estreou em 2016, em Viena, com 
grande pompa e circunstância. Após algumas revisões, a ópera seguiu 
para a estréia nos Estados Unidos da América e, recentemente, em 2020, 
outra produção foi realizada no Salzburg State Theatre. Em sua adaptação, 
segundo seu site, Cinderela é uma compositora que trabalha como 
copista, escravizada por sua madrasta, diretora de uma casa de ópera. 
Já o príncipe é um poeta, distante dos assuntos do interesse do Estado 
e, por isso é ridicularizado. A adaptação tem como fio condutor a própria 
música: 

Cinderela e o príncipe se encontrarão, assim como as 
palavras encontram sua melodia. E quando Cinderela 
fugir do baile, o príncipe a procurará não com a ajuda 
de um chinelo de vidro, mas com o início da melodia, 
que só ela saberá como continuar.⁷

Em seu livro Uma teoria da adaptação, Linda Hutcheon (2011) nos fala 
sobre os mais diversos processos de adaptação para diferentes linguagens 
artísticas. Como por exemplo, menciona a história de um roteirista que 
vive o drama de adaptar para o cinema um de seus autores prediletos. 
Teme se apropriar da história e da obra alheia, uma vez que o enredo 
será filtrado através de seu olhar (HUTCHEON, 2011, p. 39). No início do 
livro, a autora nos fornece pistas para contornarmos qualquer dúvida 
sobre o problema da apropriação autoral ao citar Philippe Pulmman, um 
dos expoentes da literatura mundial infantil e juvenil: “O próprio teatro é 
bem menos ortodoxo do que aqueles que fiscalizam a sua pureza; o palco 
sempre recebeu com alegrias quaisquer boas histórias” (PULLMANN apud 
HUTCHEON, 2011, p. 11).

6, 7 Ver https://www.almadeutscher.com



C O L E Ç Ã O

Charles Perrault

124

Um único conto de fadas já passou pela escuta e pelo imaginário 
de uma multidão de pessoas e gerações. E realiza, como nos diz Gaston 
Bachelard em seu livro A poética do espaço, ressonâncias em nosso 
imaginário coletivo, abrindo assim novos campos sensoriais, ecoando 
imagens, sons e sentidos. É o que acontece nesta adaptação do conto 
de fadas Cendrillon para a cena lírica: a prosa é transformada em versos, 
a narração em ação. As emoções descritas na literatura são vividas no 
palco, por meio da música, da dança e dos movimentos dos cantores. O 
publico leitor - tanto do livro, quanto da ópera - é afetado pela comoção 
dos sentidos.

O finale traduz a emoção da leitura do conto, escrito tanto em música, 
quanto em dramaturgia e encenação para ecoar a emoção. A forte 
presença de todos os personagens cantando juntos, num andamento mais 
acelerado, com o tempo musical dobrado, reverbera a emoção do conto, 
criando, assim, ressonâncias no imaginário do receptor, ou seja: os textos 
e subtextos imaginados pelo leitor na leitura do conto ganham corpos de 
atores, expressões, movimentos e nova produção de sentidos. Cendrillon 
é quase a mesma história do conto de Perrault, vertida para a linguagem 
da ópera. Lá está a literatura infantil, a ópera possível de ser assistida 
pelas crianças, com a vivacidade e o encantamento que elas merecem.

Considerações finais

Os dados levantados nesta pesquisa não são numericamente 
expressivos, assim como não são numéricas as pesquisas voltadas aos 
temas que relacionam a gênese da ópera para crianças à literatura 
infantojuvenil. Podemos afirmar, porém, pelo número de visualizações 
no canal do Youtube, que Cendrillon, La Cenerentola, Cinderella e tantas 
outras versões de outros compositores causam interesse crescente no 
público, que, com a força do conto, se renova, como na tradição oral, de 
geração em geração.
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A ópera Cendrillon batizada por seus criadores como um “Conto 
de fadas, dividido em quatro atos”, significa um marco na história da 
ópera. Primeiro, por viabilizar a presença do público infantil em grandes 
teatros ao redor do mundo para a experiência da ópera. Segundo, por 
aproximar a literatura infantil e estimular a criação de novas óperas, 
assumidamente para crianças. 

Podemos arriscar a dizer que independente de ser ou não ser a 
primeira ópera dirigida às crianças, no século XIX, a ópera Cendrillon, 
inspirada na força simbólica do reconto de Perrault, foi a pedra de toque 
que impulsionou a criação de uma nova modalidade no gênero: a ópera 
para crianças.
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Por que literatura na sala de aula?

A sala de aula é muitas vezes o primeiro ambiente em que a criança 
entra em contato com a literatura, senão o único. Além de objeto do 
aprendizado da leitura e da escrita, a literatura infantil permite múltiplas 
aplicações que podem enriquecer o ambiente escolar, suscitando ao 
leitor em formação um posicionamento de reflexão em relação ao mundo 
em que vive. Tal processo pode ser apreendido através de uma leitura 
prazerosa e instigante, viabilizado pelo agente de formação, o educador.

A literatura viabiliza ao leitor a experiência de ser exposto a novas 
vivências que possibilitam aprofundar sua humanidade, levando a um 
processo de educação emocional, afetiva e intuitiva. A literatura contribui 
para essa aprendizagem, facultando a seu leitor viver vidas alheias 
ao experimentar dramas e situações que envolvem personagens em 
uma intriga, às vezes exercendo a empatia e a alteridade por meio do 
exercício da leitura ficcional: “A literatura desenvolve em nós a quota de 
humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos 
para a natureza, a sociedade, o semelhante” (CANDIDO, 2011, p. 182). 
Ao mergulhar no texto literário, o leitor tem a oportunidade de exercitar 
novos olhares, descobrir outras perspectivas, podendo modificar sua 
própria identidade a partir do alargamento consciencial. O texto literário 
permite uma multiplicidade de análises e interpretações, de acordo com a 
vivência de mundo do leitor.

As atividades com a literatura infantil em sala de aula são um exercício de 
hermenêutica, à medida que levam o leitor a refletir sobre significações que 
emergem do texto, não se restringindo apenas à compreensão do sentido 
linear. Para a pesquisadora Regina Zilberman, “Preservar as relações entre 
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a literatura e a escola, ou o uso do livro em sala de aula, decorre de ambas 
compartilharem um aspecto em comum: a natureza formativa” (2017, p. 25).

Nem tudo que se escreve para criança, porém, é literatura, pois há 
publicações que apenas cumprem a função de livro, produto destinado 
ao público infantil e juvenil cujo compromisso é pautado por exigências 
exteriores, como o mercado editorial e escolar, o vínculo com a transmissão 
de valores e conhecimentos, a necessidade de entretenimento do 
livro-brinquedo para a criança. Como escreveu Bartolomeu Campos de 
Queirós, “Há livro que ‘ensina’, ou melhor, determina a sina do sujeito. 
Há livro que concorre para o sujeito reinventar o seu destino.” (2005, p. 
171). A literatura amplia a consciência de mundo do leitor porque não 
lhe oferece respostas prontas; a linguagem metafórica, plurissignificativa, 
característica da literatura, promove a reflexão e o estranhamento, 
desalojando o leitor de paradigmas consolidados. Como afirmou Cecília 
Meireles, “A Literatura não é, como tantos supõem, um passatempo. É 
uma nutrição” (1979, p. 32) e acrescentamos que, se o alimento nutre o 
corpo, a literatura nutre a alma.

Por que contos de fadas na sala de aula?

Num momento em que o maravilhoso parece ameaçar a racionalidade 
e o estabelecido, com suas fadas, bruxas, ogros, dragões e outras figuras, 
tanto benéficas quanto maléficas, abolir a leitura de contos de fadas 
significa corroborar a censura do “sim”, ainda que hoje já percebamos a 
ditadura do “não”, impondo restrições e leituras unívocas que rapidamente 
se espalham, qual uma epidemia, pelas redes sociais:

num regime democrático as tentativas de silenciar o 
outro geralmente se apresentam de maneira camuflada 
e sutil, e necessitamos estar muito atentos. Esta censura 
do SIM não proíbe, mas impõe um único tipo de cultura, 
geralmente a cultura de massa, que tem por objetivo 
apenas multiplicar o consumo – e geralmente atinge sua 
meta. Assim se nega espaço à literatura e às obras que 
levem à reflexão. (MACHADO, 2001, p. 87)
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É por meio do conto de fadas que o leitor se depara com questões 
formadoras do caráter humano. Ao pedir que lhe contem a mesma 
história inúmeras vezes, a criança está em processo de auto análise, 
avaliando fatos e possibilidades, testando soluções, saídas, formulando 
formas de lidar com aquelas situações na vida real. Não estamos livres de 
fatalidades, dificuldades, não podemos viver em uma bolha nem colocar 
nossas crianças em uma. O conto de fadas é um meio muito mais seguro 
de se aprender sobre questões difíceis da vida humana, para quando o 
leitor for lidar com elas na vida real.

Os contos de fadas são analisados hoje sob a luz de diversas áreas 
do conhecimento, como a psicanálise, a psicologia analítica, a história e 
a filosofia, o que nos permite ter uma ampla visão de sua importância e 
recepção em uma série de momentos históricos e entre públicos diversos. 
Graças a esses estudos, sabemos hoje que “os textos da tradição oral da 
Idade Média operavam sobre os ouvintes de modo similar ao que atuam 
sobre nossas crianças, embora não tivessem notícia do inconsciente 
freudiano” (YUNES; PONDÉ, 1988, p. 71). O conto de fadas se renova a 
cada geração, sem perder sua principal essência, a de envolver o leitor em 
questões universais, pertinentes a toda a humanidade.

Há muito que o psicanalista Bruno Bettelheim atentou para o fato de 
os contos de fadas permitirem à criança elaborar seus medos internos. 
Vindos de épocas muito remotas, viajando pela oralidade, essas narrativas 
abordam questões que continuam sendo essenciais na vivência humana, 
como inveja, rivalidade fraterna, ciúme, egoísmo, abandono, rejeição, 
fome, exploração infantil etc. Bettelheim destaca como os contos ajudam 
as crianças a superarem essas e outras problemáticas:

Esta é exatamente a mensagem que os contos de fada 
transmitem à criança de forma múltipla: que uma luta 
contra as dificuldades graves na vida é inevitável, é 
parte intrínseca da existência humana - mas que se a 
pessoa não se intimida mas se defronta de modo firme 
com as opressões inesperadas e muitas vezes injustas, 
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ela dominará todos os obstáculos e, ao fim, emergirá 
vitoriosa. (1980, p. 14)

O psiquiatra Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, 
esclarece que “Nos mitos e contos de fada, como no sonho, a alma fala de 
si mesma e os arquétipos se revelam em sua combinação natural, como 
‘formação, transformação, eterna recriação do sentido eterno’” (2007, 
p. 214). A psiquiatra brasileira junguiana, Nise da Silveira, ao tratar dos 
contos de fadas em sua obra Jung, vida e obra, ratifica a visão de seu 
mestre e assevera que:

Os contos de fadas, do mesmo modo que os sonhos, 
são representações de acontecimentos psíquicos. Mas 
enquanto os sonhos apresentam-se sobrecarregados de 
fatos de natureza pessoal, os contos de fadas encenam 
os dramas da alma com materiais pertencentes em 
comum a todos os homens. (1976, p. 119)

Citando Jung, a estudiosa acrescenta ainda: “Mitos e contos de fadas dão 
expressão a processos inconscientes e sua narração provoca revitalização 
desses processos, restabelecendo assim a conexão entre consciente e 
inconsciente” (Jung apud SILVEIRA, 1976, p. 17).

Quanto ao importante papel que o conto de fadas tem a cumprir no 
mundo da Educação, a pesquisadora Nelly Novaes Coelho ressalta que 
tais textos são “autênticas fontes de conhecimento do homem e de seu 
lugar no mundo” (2003, p. 17). Para ela, o ser humano se desenvolve 
de maneira integral por meio de uma consciência cultural e coletiva. A 
literatura é a manifestação de arte mais importante para divulgar esses 
valores culturais que regem uma civilização.

o mundo dos contos de fadas ou da literatura maravilhosa 
dos mitos, arquétipos e símbolos, [...] surgindo na origem 
dos tempos, transformou em linguagem as “mil faces” da 
Aventura Humana e a eternizou no tempo. Aí está o valor 
substancial da Literatura como criação: sua matéria-prima 
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é a existência humana e o seu meio transmissor é a palavra, 
a linguagem – exatamente o meio do qual tudo no mundo 
necessita para ser nomeado e existir verdadeiramente para 
todos os homens. (COELHO, 2003, p. 121-122)

Poderíamos continuar apresentando muitos outros pesquisadores 
que assinalam a importância desse tipo de texto, aurores oriundos de 
diferentes esferas do conhecimento, mas não é esse o objetivo desta 
sessão. Prossigamos, pois, passemos às características que definem os 
contos de fadas como um gênero textual.

A expressão “conto de fadas” caracteriza um tipo de narrativa 
com especificidades próprias, via de regra regidas pela presença do 
maravilhoso: emergem, nos contos, eventos e seres sobrenaturais 
distantes da realidade extratextual cotidiana, fora de toda atualidade, 
cuja presença não causa estranhamento. Fadas, ogros, dragões, objetos 
mágicos, ações que ferem a lógica do mundo comum, animais que falam, 
metamorfoses e encantamentos fazem parte desse cenário caracterizado 
pelo maravilhoso.

Resumindo as características do conto de fadas, destacam-se 
alguns pontos:

a) narrativas originalmente recolhidas da oralidade, presumindo certa 
antiguidade e o anonimato oral da fonte primeira;

b) presença do maravilhoso, o que implica a aceitação tácita de 
fenômenos naturais envolvendo diferentes aspectos narrativos, como, 
na esteira do historiador Jacques Le Goff (2010, p. 27-30), personagens 
sobrenaturais caracterizados, geralmente, por seres humanos e 
antropomórficos, animais ‘reais’ (um lobo que fala) ou imaginários 
(dragões, unicórnios); ações ligadas a eventos também sobrenaturais, 
destacando-se a metamorfose; espaços impregnados de magia, em que 
são constantes florestas encantadas, castelos e casas mal-assombradas; 
o tempo mítico expresso por sua antiguidade e indeterminação, presente 
em muitas narrativas pelo “Era uma vez...”.
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c) estrutura mais ou menos linear do enredo;

d) repetição de episódios em uma narrativa, o que é bastante 
recorrente nos contos da tradição;

e) o (quase sempre) desenlace feliz da história, ao lado de uma 
relação nem sempre lógica entre os acontecimentos e o desfecho às vezes 
abrupto;

f) fórmulas de início (geralmente os verbos ser ou haver, empregados 
no pretérito imperfeito) e de encerramento (desfecho decorrente da 
própria história, como casaram-se e viveram felizes para sempre, ou 
exibindo um acréscimo em que geralmente o narrador intervém, como no 
conto “A Princesa de Bambuluá”, de Câmara Cascudo: “Eu estava lá e vi 
tudo e trouxe um boião de doce mas na ladeira do Escorrega escorreguei, 
caí e quebrou-se tudo...” (2004, p. 39).

g) distinção, nem sempre clara, entre o bem e o mal, o que relativiza 
as concepções morais atribuídas de forma tão determinante à constituição 
dos contos da tradição.

Feito esse preâmbulo, atentamos para o fato de que, como 
evidenciou o pesquisador Roland Barthes, a literatura assume muitos 
saberes. Em um mesmo texto literário, podemos nos deparar com 
elementos constituintes do saber histórico, social, botânico, matemático, 
enfim, uma multiplicidade de saberes que já permeia naturalmente o 
ambiente escolar. E, dessa forma, “a literatura faz girar os saberes, não 
fixa, não fetichiza nenhum deles: ela lhes dá um lugar indireto, e esse 
indireto é precioso” (BARTHES, 2002, p. 18). Sendo assim, consideramos 
que a escola é um espaço de elencar novas ideias por excelência, é nela 
que o aluno toma conhecimento do mundo em que vive, exercitando 
caminhos, entre erros e acertos, que virão a formar sua personalidade, 
e o próprio caráter; é por meio da fantasia que a criança vivencia todas 
as possíveis versões de soluções para sua própria realidade e, com isso, 
consegue inferir valores e tornar-se um ser dotado de decisões próprias. 
Sendo assim, qualquer atividade em sala de aula exige um planejamento 
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em que o professor pense ações a serem desenvolvidas antes, durante 
e após a atividade foco.

Para despertar, nos alunos, o interesse pela leitura de uma narrativa, 
qualquer que seja, é importante que o professor “cuide da história”, o 
que implica selecionar e preparar o texto, verificando sua adequação 
(temática, linguística) à turma e às políticas educacionais da escola, 
bem como despertar a curiosidade dos alunos, criando suspense sobre 
a história a ser trabalhada. A literatura infantil se utiliza de elementos 
lúdicos para que o pequeno leitor reflita sobre as mais diversas questões 
e consiga interpretar melhor o mundo que o rodeia. Esses elementos 
constituem excelente matéria prima a ser usada em sala de aula para 
envolver os alunos com o tema tratado na história em questão. Tais ações 
não são garantia de sucesso, mas a ausência de um bom planejamento 
conduz, mais facilmente, à frustração. Alguns professores preparam 
ainda uma ambiência adequada à história, (des)organizando o espaço 
físico convencional com elementos que provocam o “entrando no clima”, 
quer seja a floresta de Chapeuzinho Vermelho ou do Pequeno Polegar, o 
castelo da Bela Adormecida, ou mesmo o gabinete secreto de Barba Azul, 
que parece pertencer a um filme de terror.

O desenvolvimento da atividade propriamente dita deve significar 
uma aventura pelo mundo da ficção, uma viagem de descoberta por meio 
da leitura oral ou silenciosa, de perguntas instigantes que auxiliem o 
aluno na construção dos sentidos propiciados pelo texto. Aqui se interpõe 
uma questão que perpassa as discussões entre literatura e o ensino e diz 
respeito à função do professor em relação ao texto literário: ensinar ou 
mediar a leitura? O professor e pesquisador Rildo Cosson, após analisar 
uma ação e outra, oferece-nos uma visão aglutinadora do que há de 
melhor em cada posição, enfatizando que

não se pode negar ao professor o lugar de conhecimento, 
planejamento e execução do ensinar que é próprio de 
sua atuação. Assim como que não se pode advogar um 
ensino que ignore a condição de sujeito do aluno e o 
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processo de interação que é o ensinar e o aprender na 
sala de aula. (2015, p. 269)

Após a leitura, abre-se o espaço ao leitor interagir racional e 
emocionalmente com a história lida: avaliar o que mais gostou, modificar 
o enredo ou personagens, propor novos finais, criar diálogos, dramatizar 
partes da obra ou toda ela, construir maquetes e cenário, desenvolver 
relatos orais ou fixados em mural (como forma de propaganda), comparar 
com filmes, buscar hipertextos na internet...

Destacamos aqui as sugestões do professor e pesquisador José 
Nicolau Gregorin Filho, no livro Literatura infantil: múltiplas linguagens 
na formação dos leitores, especialmente no capítulo dedicado à sala de 
aula, cuja viagem guiada pelo docente deve ter, como ponto de partida 
e de chegada, “o universo da literatura” (2009, p. 78). Dentre as variadas 
sugestões de atividades elencadas por Gregorin Filho, há:

1. Quebra-cabeça: as peças são partes da estrutura textual da 
narrativa, cabendo ao aluno recompor o texto original – ou, quem sabe, 
criar um novo texto com algumas partes;

2. Oficinas de arte, dramatização e expressão corporal, envolvendo 
um trabalho multidisciplinar;

3. Literatura na rede: tem por objetivo estimular o acesso a páginas 
de bons escritores cujas obras já se encontram na internet;

4. A hora da novela: leitura de um livro em capítulos ao longo da 
semana;

5. Propaganda de livro: oferece à criança um momento de se expressar 
livremente sobre a obra que leu.

A obra Gramática da fantasia, do escritor Gianni Rodari, é um convite 
a acionar a criatividade, oferecendo múltiplas possibilidades de trabalho 
com os contos de fadas e com produção de textos em sala de aula. A título 
de exemplificação, destacamos:
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1. Errando as histórias:

– Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho 
Amarelo.
– Não, Vermelho!
– Ah, sim. Vermelho. Então o seu pai a chamou e ...
– Não, não foi o seu pai, foi a sua mãe.” (1982, p. 51)

A narrativa de Gianni Rodari, Uma história atrapalhada, exemplifica 
a estratégia do erro criativo: “Com nuanças de muito humor, o avô conta 
a história de Chapeuzinho, mas erra a cor do chapéu, o animal, o objetivo 
de a menina sair de casa, sendo corrigido pela neta; ao final, revela-se o 
móvel dessa atitude.” (MICHELLI, 2017, p. 4963).

Em Cinderela, poderíamos narrar a história – ou sugerir a criação de 
uma – com a perda de outro elemento que não o sapatinho (como um 
pequeno colete), a troca da fada por um mago (na história dos Grimm, o 
elemento mágico é uma pombinha) que se apaixona por Cinderela...

2. Introdução de um elemento novo em uma série que sugere uma 
história já conhecida: Cinderela, madrasta, baile, mago. Para Rodari, “os 
professores, ou outros autores do experimento, medem com este jogo-
exercício a capacidade das crianças de reagir a um elemento novo”. (1982, 
p. 53). 

3. Fábulas ao contrário: Rodari propõe uma “reviravolta do tema 
fabulístico”: “Chapeuzinho Vermelho é má e o lobo é bom.” (1982, p. 55); 
“Cinderela é tão ruim que leva sua paciente madrasta ao desespero, além 
de roubar os noivos de suas filhas...” (1982, p. 55).

4. O que acontece depois: sugere a proposta de continuar a história, 
com base no conhecimento de personagens e trama principal. O fantástico 
mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira, apresenta Branca de Neve e 
Cinderela, entre outras princesas, completando bodas de prata. O que 
aconteceu depois que Cinderela se casou com o príncipe? Como foi sua 
vida de casada? Como ficaram seu pai, a madrasta e as filhas dela? A fada 
voltou a ajudar Cinderela?
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5. Salada de histórias: “Chapeuzinho Vermelho encontra o pequeno 
Polegar e seus irmãos no bosque; suas aventuras se misturam” (1982, p. 
58). Na obra Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, as personagens 
do Sítio promovem uma festa cujos convidados, dentre outros, são 
Cinderela, Branca de Neve, Pequeno Polegar, Capinha Vermelha, Gato 
de Botas. Pode-se propor a criação de uma nova história com a heroína 
recebendo a visita de algumas personagens dos contos de fadas; elas a 
auxiliam a vencer a rivalidade da madrasta e suas filhas, que não cessa 
nem com o casamento de Cinderela com o príncipe. 

6. Histórias em “chave obrigatória”: introdução de uma chave – 
como tempo e/ou espaço –, obrigando a modular a história antiga com 
a inserção das mudanças sugeridas, por exemplo, “O conto 'Cinderela' no 
Rio de Janeiro, ano de 2050”. 

O livro Nove Chapeuzinhos, de Flavio de Souza, 
representa cabalmente a estratégia de Rodari, 
ambientando os contos em espaços e tempos que 
se desdobram desde o período Cretáceo, em que 
Chapeuzinho é um dinossauro, passando por lugares 
como Índia, Grécia, Inglaterra, Brasil (Minas Gerais), ao 
longo de vários momentos históricos da humanidade, 
até chegar ao ano de 3006, em pleno espaço sideral. 
(MICHELLI, 2017, p. 4966)

7. Histórias para rir: inserção de uma personagem banal em um 
contexto extraordinário ou, ao contrário, uma personagem extraordinária 
em um contexto banal; histórias criadas a partir do aproveitamento de um 
erro ou de metáforas de linguagem (como vemos no início de O menino 
maluquinho, de Ziraldo). 

Como podemos ver, de acordo com as atividades aqui elencadas, o 
que não faltam são sugestões de especialistas para que o processo de 
leitura em sala de aula se torne eficaz e prazeroso. Cabe ao educador 
buscar os meios que mais se adaptam à sua turma e à proposta 
pedagógica da escola. 



C O L E Ç Ã O

Charles Perrault

137

Concluímos que a literatura infantil tem um caráter formador, tanto 
no que diz respeito ao alargamento de horizontes do indivíduo, como no 
desenvolvimento de uma criticidade do leitor, o que ultrapassa o viés 
meramente pedagógico, doutrinário e aponta para a “aquisição de uma 
consciência de significação” (ESTÉS, 2005, p. 17). Por essa perspectiva, “A 
literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno 
de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da 
palavra” (COELHO, 2000, p. 27). Esses elementos fazem da literatura 
infantil o cenário ideal para que a criança espelhe nela seus sonhos e 
dúvidas de infância e para que, pouco a pouco, construa em si mesma as 
bases sólidas de um indivíduo crítico. Assim, como destacou Rildo Cosson, 
é por meio da literatura que descobrimos a forma de nos expressar para o 
mundo. Isso se dá porque “no exercício da literatura, podemos ser outros, 
podemos viver como os outros, podemos romper os limites do tempo 
e do espaço de nossa experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos” 
(2018, p. 17).

Finalizamos com um fragmento de Ana Maria Machado:

Todo cidadão tem o direito de ter acesso à literatura 
e de descobrir como partilhar de uma herança 
humana comum. Prazer de ler não significa apenas 
achar uma história divertida ou seguir as peripécias 
de um enredo empolgante e fácil – além dos prazeres 
sensoriais que compartimos com outras espécies, 
existe um prazer puramente humano, o de pensar, de 
decifrar, argumentar, raciocinar, contestar, enfim: unir 
e confrontar ideias diversas. E a literatura é uma das 
melhores maneiras de nos encaminhar a esse território 
de requintados prazeres. Uma democracia não é digna 
desse nome se não conseguir proporcionar a todos o 
acesso à leitura de literatura. (2001, p. 123)
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Charles Perrault, Museu Nacional de Versalhes, artista desconhecido. 
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No século XVII a literatura infantil ocidental tomou a forma escrita 
por meio de Charles Perrault, escritor francês nascido em 12 de janeiro de 
1828, em Paris, vindo a falecer na mesma cidade, em 16 de maio de 1703. 
Ele é reverenciado como um dos primeiros escritores dos contos de fadas.

Perrault escreveu, inicialmente, contos em verso, reunidos na 
publicação de 1695, com prefácio assinado pelo próprio autor: “A Paciência 
de Grisélidis” (ou “Griselda”), “Pele de Asno” e “Os Desejos Ridículos”. As 
narrativas em prosa vieram à luz, em 1697, na obra intitulada Histórias ou 
contos dos tempos passados, com moralidade (Histoires ou contes du temps 
passe, avec les moralités). Da obra, fazem parte narrativas que hoje, mais 
do que integrar o cânone, pertencem à humanidade: “A Bela Adormecida 
do Bosque”, “Chapeuzinho Vermelho”, “Barba Azul”, “O Mestre Gato” (ou 
“O Gato de Botas”), “As Fadas”, “Cinderela” (ou “A Gata Borralheira”), 
“Riquet, o Topetudo” (ou “Henrique do Topete”) e “O Pequeno Polegar”.

O subtítulo Contos da Mamãe Gansa (Contes de Ma Mère l’Oye) sugere 
a Mamãe Gansa, personagem existente em antigos contos populares, 
narrando histórias para seus filhotes. A imagem que se vê na gravura do 
frontispício, porém, é a de uma senhora tecendo frente à lareira com três 
crianças ao redor, evidenciando a associação do ato de contar histórias 
tanto à figura feminina e suas funções (fiar), quanto à lareira, local 
propício à atividade por ser o mais aquecido da casa, tal como em tempos 
outros a narração de histórias acontecia ao redor da fogueira, contadas 
para adultos e crianças: na Europa, os contos de fadas “costumavam ser a 
forma principal de entretenimento para as populações agrícolas na época 
do inverno”, tornando-se “uma espécie de ocupação espiritual essencial” 
(VON FRANZ, 1990, p. 120). O frontispício da edição de 1862, ilustrado 
por Gustave Doré, apresenta a imagem de uma senhora idosa lendo o 
livro para crianças a seu redor, evidenciando que a narração de histórias 
é substituída pela leitura.

Histórias até então mantidas pela transmissão oral foram registradas 
por Perrault no contato com contadores advindos das classes populares: 
“sua principal fonte, provavelmente, era a babá do filho”, ainda que retocasse 
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as histórias para atender “ao gosto dos sofisticados frequentadores dos 
salões” parisienses (DARNTON, 1986, p. 24). Inquestionável é o valor 
artístico desse poeta da burguesia francesa do século XVII, articulando 
jogos de linguagem, construídos por meio da fantasia e do maravilhoso 
e de um narrador interveniente, por vezes irônico. Ao registro, por 
escrito, das histórias ouvidas, provavelmente desde a infância, seguiu-se 
a artesania literária do escritor, numa obra inicialmente atribuída a Pierre 
Darmancour, filho caçula de Perrault.

Em 1695, um manuscrito luxuosamente encadernado, com apenas 
cinco dos contos que compuseram a publicação de 1697, foi dedicado 
à sobrinha do rei Luís XIV, o “Rei Sol”, dedicatória assinada por Pierre 
Darmancour, com então dezessete anos. Cria-se certa polêmica, não 
totalmente esclarecida, quanto à autoria da obra: se por um lado os 
contemporâneos de Perrault viram a maestria do acadêmico e escritor 
nos contos, a crítica atual abre espaço para o reconhecimento de uma 
possível parceria entre pai e filho, posição defendida por Marc Soriano em 
denso estudo sobre a obra.

Charles Perrault ganhou notoriedade no meio literário da corte 
francesa de Luís XIV, momento em que se consagravam os romances 
conhecidos como “preciosos”, lidos nas reuniões promovidas pelas 
“preciosas”, que Perrault frequentava, a despeito da crítica a elas dirigidas 
por outros intelectuais da época. As preciosas eram grandes damas cultas 
que propiciavam, em seus salões, discussões acerca da literatura e dos 
direitos femininos. Os “caudalosos romances preciosos” caracterizavam-
se pela “aventura sentimental” e pelo “heroísmo da paixão” (COELHO, 
1991, p. 106), tendo como eixo o amor e a mulher, produção literária 
que “estava mais perto da ‘desordem’ do pensamento popular do que da 
‘ordem’ clássica” (COELHO, 1991, p. 87).

Homem da corte, considerado um genuíno burguês parisiense, 
intelectual ativo e poeta da Academia Francesa, Perrault participou da 
Querela dos Antigos e Modernos, assumindo a posição de moderno, o 
que significou rejeitar os modelos clássicos da Antiguidade greco-romana, 
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valorizar a ciência e a razão, defender a cultura francesa e o maravilhoso 
cristão em substituição à mitologia pagã. A publicação dos contos, oriundos 
da oralidade, evidencia a ligação do escritor com a posição ideológica por 
ele defendida na Querela, valorizando e registrando, para todo o sempre, 
narrativas de origem popular.

Pela escrita de Charles Perrault, foram legadas, à posteridade, 
histórias que ainda hoje são lidas, narradas, filmadas, ilustradas em 
quadrinhos ou apenas em imagens, especialmente recriadas por meio de 
novas leituras e apropriações, também em variados suportes. São histórias 
que passeiam pela nossa memória e imaginação, herança cultural de toda 
a humanidade. Histórias que consagraram o gênero contos de fadas e 
ainda hoje transcendem tempos e espaços habitando corações de todas 
as idades.
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