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RESUMO

Inicialmente difundidos pela tradição oral, os contos de fadas perpassam diferentes tempos
e espaços ao longo da História, encontrando popularidade massiva no século XX, a partir
das adaptações cinematográficas dos estúdios Walt Disney.  Partindo das obras  Cinderela
(1950) e  A Bela Adormecida (1959), produzidas pelos estúdios acima citados, busca-se
propor  uma  interpretação  acerca  desses  filmes,  intentando-se  compreender  as
especificidades dos materiais audiovisuais escolhidos como fontes históricas. Realizou-se,
para tal,  o cotejo com as histórias escritas originais – presentes na coletânea de contos
Histoires ou Contes du temps passé, publicada em 1697 e escrita por Charles Perrault –, de
forma a localizar as principais transformações nas narrativas, efetuadas por Walt Disney, e
pensando-se os possíveis significados histórico-sociais para tais escolhas. Essa análise das
narrativas  resultou  na  observação  das  particularidades  na  representação  das  figuras
femininas nos  filmes,  o  que suscitou o interesse em investigar  mais  cuidadosamente a
caracterização  dessas  personagens  nas  animações  e  de  que  maneira  estas  escolhas  na
produção dos filmes articulavam-se com algumas diferentes dimensões do papel social da
mulher no contexto sociocultural dos Estados Unidos na década de 1950

Palavras-chave: História e Cinema; Walt Disney; mulheres nas animações
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INTRODUÇÃO

As histórias  classificadas  como contos  de  fadas  constituem parte  importante  no

imaginário universal, seja por seus enredos simples ou a abordagem de temáticas comuns à

humanidade – amor, superação, vingança – inseridas em uma realidade ficcional fantástica

e envolvente. 

 Essas histórias eram escritas, muitas das vezes, para o público adulto, como foi o

caso das Histoires ou Contes du temps passé (1697), de Charles Perrault, nas quais a leitura

dos  contos  –  tidos  como  gênero  literário  inferior  naquele  contexto  do  século  XVII  –

justificava-se  pelas  reflexões  morais,  embutidas  por  Perrault  ao  fim  das  histórias

(BENEDETTI, 2012). Tais contos maravilhosos foram, e continuam sendo, apropriados e

representados  por  diversas  modalidades  artísticas  além  da  literatura,  seja  a  pintura,  a

gravura, o teatro, o balé ou, mais recentemente, o cinema.

Walt  Disney foi  um dos  profissionais  que  fizeram maior  sucesso,  ao  longo  do

século  XX,  adaptando  contos  de  fadas  à  linguagem  cinematográfica.  Seu  filme  para

Branca de Neve e os Sete Anões (1937) foi a primeira animação a ser produzida no formato

de longa-metragem e inaugurou uma série de filmes que viriam a consagrar-se como os

“Clássicos da Disney”. Durante os anos seguintes, os estúdios levam aos cinemas outros

filmes de sucesso, tal qual Pinocchio (1940); Dumbo (1941) e Bambi (1942). Adaptando ao

cinema várias  narrativas escritas  que antes eram do domínio dos  adultos,  Walt  Disney

estabelece as bases para um cinema que agradou diferentes audiências, sendo, contudo,

mais  direcionado  ao  público  infanto-juvenil,  com  a  promessa  de  um  mundo  perfeito

forjado através da fantasia (GABLER, 2009: 12).

Ora, o cinema de Walt Disney, assim como aquele produzido por qualquer outro

estúdio,  é  confeccionado dentro  de  um contexto  histórico  específico  e  de  acordo  com

determinadas  posturas  estético-ideológicas  assumidas  pelos  profissionais  envolvidos  na

feitura dos filmes. As animações em longa-metragem da Disney podem ser inseridas na

lógica do sistema de estúdio do cinema norte-americano,  consolidado depois de 1914, e

caracterizado pela produção de narrativas clássicas. Esse modelo, conforme Xavier (2012),

consiste  na construção  de  uma  narrativa  pautada  na  continuidade  temporal  e  lógica,

geradora de uma “montagem transparente”, de modo a aproximar-se de uma representação
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naturalista.  Esse  sistema  reuniu  três  elementos  para  produzir  o  efeito  naturalista:  a

decupagem  clássica  (responsável  por  produzir  o  ilusionismo  e  a  identificação  do

espectador);  a  interpretação  dos  atores  baseada  nas  filmagens  em estúdios  e  cenários

construídos (com a reprodução fiel do comportamento humano e das aparências imediatas

do mundo físico); a escolha por histórias localizadas em gêneros estratificados – como o de

conto de fadas, por exemplo. Além de prezar o controle total da realidade criada pelas

imagens, o sistema naturalista intenta tornar invisíveis os meios pelos quais essa realidade

é produzida (XAVIER, 2012: 27-45). O sistema naturalista acaba por conferir um peso de

realidade  aos  mais  diversos  tipos  de  universos  projetados  na  tela.  Sobre  as  histórias

fantásticas elaboradas a partir desse sistema narrativo clássico, Xavier (2012:42) afirma

que seu poder de atração consiste justamente na precisão com que o irreal “torna-se real”,

ou seja, é naturalizado.

Segundo Laura Mulvey (2008:  437-453),  a  ilusão dada pelo cinema clássico ao

espectador  –  de  um rápido  espionar  num mundo  privado  –,  acaba  por  jogar  com as

fantasias vouyeristas dos observadores. Apropriando-se da teoria psicanalítica enquanto um

instrumento político capaz de demonstrar o modo pelo qual o inconsciente da sociedade

patriarcal  estruturou a  forma do cinema,  essa  autora  acredita  que  essa  forma de fazer

cinema, advinda de uma cultura patriarcal, utiliza-se de um processo de espetacularização

da mulher,  pelo qual  o  homem é o principal  responsável  pelo desenrolar  da narrativa,

articulando o olhar e executando as ações que deflagrarão o acontecimentos importantes,

enquanto a mulher torna-se figura passiva, disponível essencialmente como objeto para ser

olhado.  Em  Cinderela e  em  A Bela  Adormecida,  é  possível  perceber  que  as  jovens

mulheres que intitulam os filmes e supostamente deveriam ser as protagonistas de suas

histórias,  acabam por  realizar  poucas  ações  importantes  nas  narrativas,  precisando  da

intercessão de outros personagens, mágicos ou não, para a definição de seus desfechos nas

narrativas.

Durante a década de 1950, Disney estabelece a tradição das animações de contos de

fadas centradas nas figuras femininas, com o lançamento de  Cinderela (1950) e A Bela

Adormecida (1959).  As  princesas  surgem como personagens  fundamentais  nessas  duas

animações dos anos de 1950, e a caracterização física e emocional dessas jovens chama

tanto a atenção quanto a de suas antagonistas nas tramas. Elementos importantes, nesse

sentido, são os atributos referentes a essas protagonistas, sejam no âmbito psicológico ou
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estético  e  as  formas  com  as  quais  tais  valores  são  contrastados  aos  das  vilãs,  num

maniqueísmo  acentuado.  O  jeito  de  se  portar,  as  relações  familiares,  o  desfecho  das

personagens  também podem informar  muito  sobre  a  representação  dessas  figuras  nas

animações  referidas.  Isto é,  as  características físicas e  os valores morais associados às

figuras  femininas  representadas  nos  filmes  podem  servir  de  base  para  entender  a

identificação ou repulsa que estes filmes produzem nos espectadores, com relação a seus

diferentes personagens. 

É possível analisar Cinderela e A Bela Adormecida a partir das suas relações com o

modo de vida americano que contextualizavam a época. Esse  lifestyle,  estabelecido com

mais  afinco  a  partir  do  Pós-Guerra,  dialogou  intensamente  com  as  cinematografias

estadunidenses daquele contexto e,  nesse sentido,  os filmes de Walt Disney não foram

exceção. Tota (2000: 19) ressalta que, desde o começo do século XX, vinham-se forjando

os  ideais  do  americanismo,  pautado,  principalmente,  nos  conceitos  de  progressivismo,

tradicionalismo, democracia, liberdade e direitos individuais. É de grande valor perceber o

papel  importante  que  Cinderela e  A  Bela  Adormecida exerceram  nas  sensibilidades

coletivas,  principalmente  no  que  tange  à  representação  das  figuras  femininas  nessas

animações. O fim da segunda Guerra marcou a emergência da crença nos valores liberais,

na construção do self-made man (aquele que ascende na vida por seu esforço individual),

como também representou a volta das mulheres ao lar e a valorização do modelo de família

nuclear  –  já  tão  desmantelada  pela  guerra.  Todos  esses  ideais  estadunidenses

manifestavam-se  nas  convivências  e  nos  diferentes  meios  de  comunicação,  sejam  as

revistas,  a  televisão  ou  o  cinema.  Fincado  nos  valores  da  sociedade  estadunidense,  o

cinema de Walt Disney não deixou de dialogar com aquelas ideias estabelecidas.

Partindo das obras cinematográficas Cinderela (1950) e A Bela Adormecida (1959),

produzidas  pelos  estúdios  Walt  Disney,  busca-se  propor  uma  interpretação  acerca  dos

filmes, tanto no âmbito estético da composição cinematográfica quanto no campo ético,

ambos  relacionados  ao  contexto  histórico  de  produção  das  obras.  Mais  amplamente,

intenta-se contribuir para o campo interdisciplinar de estudos que abrangem as relações

entre História e Cinema e, mais detidamente, busca-se compreender as especificidades dos

materiais audiovisuais escolhidos como fontes históricas, realizando, para tal, o cotejo com

as  histórias  escritas  “originais”  e  localizando  quais  as  principais  transformações  nas

narrativas,  efetuadas  por  Walt  Disney,  de  forma  a  se  pensar  os  possíveis  significados
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histórico-sociais  para tais  escolhas.  Por fim, almeja-se identificar  como as personagens

femininas são caracterizadas nas animações e de que forma estas escolhas na produção dos

filmes articulavam-se com algumas diferentes dimensões do papel social  da mulher no

contexto sociocultural dos Estados Unidos na década de 1950.

No primeiro capítulo desta pesquisa, abordamos a origem dos contos Cinderela e A

Bela Adormecida, assim como apresentamos um breve histórico das técnicas de animação,

área em que Walt  Disney se destaca e forja  novos modos de fazer.  Também traçamos

algumas formas de se pensar a relação entre cinema e contos de fada e apresentamos o

resumo das narrativas  literárias originais de Cinderela  e  de A Bela Adormecida,  assim

como o de suas versões fílmicas da Disney. Por fim, identificamos as principais rupturas

entre  as  narrativas  fílmicas  e  os  contos  de  origem,  refletindo  sobre  tais  escolhas.  No

capítulo 2, enfocamos as representações das mulheres nas animações Disney e, para isso,

apresentamos o contexto histórico de produção dos filmes escolhidos como fontes para esta

pesquisa,  principalmente  no  que  tange  às  relações  entre  a  cultura  de  consumo

estadunidense e os estúdios Walt Disney. Também apresentamos um panorama geral das

mulheres na cultura americana no período e, mais detidamente, como elas apareciam no

cinema de Walt Disney, tanto nas telas como nos bastidores dos estúdios. Já no capítulo 3,

realizamos  a  análise  fílmica  e  contextual  das  principais  personagens  presentes  em

Cinderela e A Bela Adormecida, sendo elas: Cinderela e sua madrasta Tremaine; princesa

Aurora e a vilã Malévola. Para tal, analisamos algumas sequências dos filmes.
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1 Cinderela  e  A Bela  Adormecida  dos  contos  de  fada  aos  filmes  de
animação

1.1  A origem dos contos de Cinderela e A Bela Adormecida

Presentes originalmente na coletânea de contos Histoires ou Contes du temps passé

[Histórias ou Contos do tempo passado], publicada em 1697 e escrita por Charles Perrault,

as  histórias  atualmente  conhecidas  como  Cinderela  e  A  Bela  Adormecida  foram

primeiramente intituladas Borralheira ou A chinelinha de cristal e A Bela Adormecida no

bosque. 

Fazendo  um  recuo  temporal  para  entender  mais  amplamente  a  publicação  de

Perrault  que  daria  origem  aos  filmes  da  Disney  Cinderela e  A  Bela  Adormecida,  é

interessante compreender o contexto e história de vida do autor francês. Perrault, nascido

em 1628, veio de uma família burguesa bem situada. Filho de um advogado no Parlamento

de Paris, Perrault desde cedo foi afeito aos versos e debates. Formado inicialmente em

Direito, Perrault realizou tradições paródicas de grandes obras da Antiguidade Clássica –

livro VI da Eneida e Les Murs de Troye. A pedido de seu irmão Pierre, passa a trabalhar

ajudando nas finanças de Luís XIV, ao mesmo tempo em que frequentava salões literários.

Em 1663 é nomeado primeiro encarregado das edificações régias e em 1671 ingressa na

Academia Francesa. Tendo experiência numa gama variada de atividades, na década de

1660  Perrault  possuía  papel  essencial  na  política  das  artes  e  ciências  da  época,

contribuindo na afirmação do poderio da monarquia absoluta de Luís XIV.

Dentro da Academia, Perrault atuou na modernização e fixação da ortografia da

língua francesa.  Tendo dedicado parte importante de sua vida à escrita, suas obras que

ficariam mais famosas foram os contos, cuja autoria Perrault atribuíra primeiramente ao

filho, Pierre Darmancour, numa tentativa de fugir de polêmicas. De fato, parece ter havido

uma colaboração entre pai e filho: enquanto Pierre teria recolhido as histórias junto a amas

e  as  escrito,  o  pai  teria  redigido  as  morais,  que  eram  anexadas  ao  final  dos  contos.

Benedetti (2012: 11) destaca que não é possível falar em 'contos de Perrault' propriamente

ditos, uma vez que as histórias não foram inventadas pelo francês, mas sim coletadas da

tradição oral e fixadas por escrito. O que se pode atribuir como criação de Perrault são

justamente suas morais inseridas após os contos. O próprio Perrault, à época, não percebia
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suas transcrições dos contos como componentes de uma obra pessoal – lembremos que

naquele período as elaborações artísticas não eram entendidas a partir da concepção de

genialidade criativa, que viria a ganhar espaço posteriormente (BENEDETTI, 2012: 10). 

As histórias escritas pelo autor, como já dito, eram contadas oralmente, na forma de

narrativas  populares.  Ao  passarem  da  oralidade  para  o  âmbito  da  escrita,  acabam

naturalmente perdendo mobilidade, entretanto, Benedetti (2012: 11) destaca que Perrault

prezou pela manutenção de determinados traços formais das narrativas orais, tais quais as

repetições de falas ritmadas, de expressões cotidianas, a presença constante do humor e o

fundo maravilhoso, fantástico, que envolvia as narrativas. Cabe ressaltar que o maravilhoso

encontrado  naqueles  contos  possui  uma  origem  pré-cristã,  como  era  característico  na

literatura  francesa  mais  amplamente.  Nesse  sentido,  Perrault  inseria-se  numa  tradição

muito forte de valorização do patrimônio e língua franceses, independente de influências

externas, como o ideário eclesiástico-cristão e a admiração exagerada da cultura clássica

antiga. 

Apesar de os contos não terem sido inventados por Perrault, a forma como o autor

fixou as narrativas carrega roupagens, costumes, conceitos e preconceitos do século XVII,

contexto em que foram escritas (BENEDETTI, 2012: 13). Essencial notar que os contos

publicados  por  Perrault  não  eram direcionados  às  crianças,  mas  sim  aos  adultos,  que

compartilhavam tais histórias em conversações nos salões parisienses. Os contos, assim

como as  lendas e  fábulas,  eram tidos como gêneros  relacionados ao público feminino,

enquanto  tragédias,  epopéias  e  crônicas  destinavam-se  aos  homens.  Estes  gêneros

vinculados às mulheres, apesar da popularidade, eram tidos como inferiores, e Perrault teve

que  defender  o  tipo  de  literatura  que  propagava,  frente  às  inúmeras  críticas.  O  autor

justificava a leitura de seus contos a partir das morais que anexava ao final das histórias –

declarava que tais morais, atreladas às narrativas leves, eram tão capazes de edificar quanto

as obras mais sisudas, relacionadas à cultura bíblica cristã.

Esse tipo de literatura praticada por Perrault teria relação mais ampla com o papel

importante desempenhado pelo autor na chamada querela dos antigos e dos modernos, na

qual  uma parcela  dos  intelectuais  venerava  a  tradição clássica  e  outra  parcela,  oposta,

rechaçava  esse  hábito  e  propunha  novas  perspectivas  para  o  campo  da  cultura

(BENEDETTI,  2012:  15).  O principal  representante  dos  antigos,  naquele  contexto,  foi

Nicolas  Boileau-Despréaux,  que defendia  a  monumentalidade  da  Antiguidade  Clássica,
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assim como a normatização no presente dos modos antigos de produzir artes plásticas e

literatura – isso incluía a mistificação do passado clássico e a permanência do Latim como

língua superior. (BENEDETTI, 2012: 15-6) Já no lado oposto da querela, havia os que

acreditavam que a  França  monárquica  do  século  XVII  encontrava-se  tão  esplendorosa

quanto a Antiguidade, sendo capaz de rivalizar, por exemplo, em termos de personalidades

importantes  e  feitos.  Nesse  grupo  dos  modernos,  Perrault  exerceu  papel  fundamental,

defendendo  a  liberdade  e  variabilidade  para  além  dos  cânones  clássicos:  não  achava

essencial conhecer a língua original dos escritos, não defendia a hierarquização de gêneros

artísticos e apelava para o gosto do público leigo,  que num geral encarava a arte pelo

âmbito  do  divertimento  e  passatempo  (BENEDETTI,  2012:  17-8).

Como já citado anteriormente, Perrault costumava incluir, ao final dos contos que

escrevia,  determinadas  lições  que  poderiam  ser  assimiladas  por  meio  das  histórias.

Benedetti (2012: 19) ressalta que essas morais eram direcionadas ao público feminino – o

que faz muito sentido, lembrando que as mulheres eram seu principal público leitor. Na

publicação dos Contos de Mamãe Gansa, a maioria das histórias têm duas morais anexadas

ao final,  sendo a primeira  mais  alinhada às  concepções  dominantes  em sua época  e  a

segunda mais irreverente. 

1.2  Breve histórico da animação: o modo de fazer de Walt Disney

É difícil pensar na história da animação sem lembrar das obras de Walt Disney. Seja

sob a forma de desenhos animados veiculados no cinema e na televisão ou de filmes de

animação, suas criações tornaram-se referências mundiais tanto para espectadores quanto

para  os  estudiosos  que  se  empenham no  assunto.  Lucena  Júnior  (2005:  81)  atribui  o

sucesso de Walt Disney à sua “combinação exata de engenhosidade técnica, imaginação e

talento artístico”. Para o autor, o intrincamento desses três pontos é essencial para se pensar

a história da animação – esta, compreendida enquanto uma arte que opera uma linguagem,

envolvendo  uma  seção  operacional  e  uma  seção  expressiva  interligadas  (LUCENA

JÚNIOR, 2005: 17).

Problematizemos o conceito de animação, de forma mais ampla. Derivada do verbo

latino animare (“dar vida a”), a palavra associa-se intimamente ao movimento, tendo sido
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utilizada para descrever imagens movimentadas, especificamente, apenas no século XX.

Segundo Lucena Júnior (2005: 29), a vontade do homem de dar vida às suas criaturas é

uma constante no decorrer da História, seja com uma intenção mágica (na Pré-História);

como um código social  (Egito Antigo);  para reforço da narrativa (Oriente Próximo em

diante); ou por puro desejo formal, no bojo da Arte Moderna. Entretanto, a animação tal

qual a entendemos hoje, teve a origem de seu desenvolvimento a partir  do advento da

ciência  moderna,  quando  diferentes  estudiosos  passaram  a  debruçar-se  sobre  o

entendimento da natureza das coisas segundo uma perspectiva mais antropocêntrica.  Foi o

caso do inventor romano de formação jesuíta Athanasius Kircher que, em 1645, apresentou

ao mundo sua criação, a lanterna mágica. Já na segunda metade do século XVIII, destaca-

se a importação ocidental do teatro de sombras chinesas e é no século XIX em que ocorre

um boom de diferentes invenções que dariam fôlego ao desenvolvimento da animação no

século XX. Dentre as principais, estariam o kineograph (ou flipbook); o praxinoscópio e o

kinetoscópio  (LUCENA  JÚNIOR,  2005,  p.  35-39).  Inventos  que,  apesar  de  suas

respectivas  contribuições  técnicas,  não  eram  suficientes  para  alçar  a  animação  a  um

patamar de arte, justamente por sua natureza exclusivamente tecnológica. Nesse contexto

também surgiria a fotografia, na década de 1820, o que proporcionou o início de pesquisas

com sequências fotográficas para a análise do movimento humano e animal. 

É no finalzinho do século XIX em que ocorrem as primeiras projeções de filmes,

executadas pelos irmãos Lumière, os quais conseguem exibir fotografias animadas graças a

seu cinematógrafo – aparelho que servia tanto para filmar quanto para projetar imagens.

(LUCENA JÚNIOR,  2005:  40).  A partir  do  surgimento  desta  nova  forma  de  arte  (o

cinema), começam a surgir as primeiras tentativas de se projetar animações. James Stuart

Blackton seria o primeiro a realizar essa tarefa: com seu Humorous Phases of Funny Faces

(1906), o ilustrador inglês conseguiu idealizar o que viria a ser considerado o primeiro

desenho animado da história. É interessante destacar que nesse primeiro desenvolvimento

do cinema –  incluindo-se  aí  as  primeiras  animações  –  o  grande trunfo  para  chamar  a

atenção do público era o apelo à própria tecnologia que propiciava a feitura dos filmes e

permanecia  desconhecida  pelos  espectadores.  Assistir  a  projeções  de  filmes  era  uma

experiência  extremamente nova e,  com um ambiente propício à  fantasia  (lembre-se do

rápido avanço científico, o advento do carro e a literatura de Júlio Verne por exemplo),

cineastas como George Méliès aproveitaram-se para explorar o potencial  ilusionista  do
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cinema:

Esses primeiros filmes de efeito, com seus temas e títulos com alusões a
bruxarias e pseudociência, refletiam os temores e anseios de uma época
de  expectativas  diante  de  um  mundo  extraordinariamente  novo  e
consequentemente incerto. (LUCENA JÚNIOR, 2005: 45)

Passado o interesse inicial do público, pautado principalmente na novidade técnica

do cinema e da animação, destacaram-se dois homens no que tange à ênfase artística que

deram  ao  cinema  animado.  Emile  Cohl,  ilustrador,  interessa-se  pelo  cinema  quando

descobre  que  seus  quadrinhos  estão  sendo  adaptados  em  forma  de  filmes.  Lança

Fantasmagorie em 1908 que, pautado numa estética incoerente (LUCENA JÚNIOR, 2005:

51)1, introduz a técnica da metamorfose e da máscara fotográfica. Winsor McCay foi outro

quadrinista  importante,  produzindo animações  nas  quais  as  ações  encontravam-se mais

dependentes  do  desenrolar  da  narrativa  –  e  não  soltas  umas  das  outras.  Em  How  a

Mosquito Operates (1912),  McCay apresenta ao público a figura de um mosquito que

possui  fortes  características  humanas,  a  partir  das  quais  o  autor  pôde  trabalhar  a

personalidade  da  personagem  como  recurso  expressivo  e  de  identificação  com  o

espectador. 

Se a  nascente  indústria  cinematográfica ainda carecia  de uma estrutura artística

como um todo, para a animação os desafios eram ainda maiores, uma vez que precisava

estabelecer-se como um meio legítimo para a produção de filmes, que pudesse competir

com a audiência do cinema live-action. Nesse contexto, surgiriam os primeiros estúdios de

animação,  suprindo  a  demanda  por  produções  com prazos  e  orçamentos  curtos.  Esse

fenômeno teve destaque nos EUA, logo antes do início da Primeira Guerra Mundial – o

que  fortaleceu  o  cinema  norte-americano  como  um  todo  visto  que,  com a  Guerra,  a

concorrência com a Europa praticamente se extinguiu, abrindo caminhos para a hegemonia

dos  EUA na  produção  audiovisual  no  Ocidente  (LUCENA JÚNIOR,  2005:  61).  John

Randolph Bray foi uma figura chave nesse processo, ao implantar princípios Tayloristas

sobre produtividade na confecção dos  filmes de animação – esse método envolveria  o

estabelecimento de linhas de montagem e hierarquias, com a supressão da individualidade

no processo produtivo. Essa nova forma de se pensar a feitura de animações tornaria o

1 “Os incoerentes” foi o nome que levou o grupo ao qual Cohl se integrou na década de 1880, interessado
em  questões  estéticas,  com  filosofia  iconoclasta,  antiburguesa,  antiacadêmica  e  violentamente
antirracional. 
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trabalho repetitivo menos oneroso, acarretando no surgimento de técnicas que alavancaram

a produção de animações em série, como a técnica do desenho sobre folhas de celuloide

transparente,  patenteada  por  Earl  Hurd  em  1914  –  as  figuras  passaram  a  ficar

independentes  dos  cenários,  os  quais  poderiam  receber  maior  atenção  plástica  –;  a

rotoscopia2, patenteada pelos irmãos Max e Dave Fleischer3 em 1915, que propiciava a

elaboração de movimentos mais realistas para os personagens. 

Nesse contexto, as séries de animação começaram a ocupar mercado e, ao mesmo

tempo, suas técnicas eram popularizadas em publicações de livros e periódicos. Lucena

Júnior (2005: 73), destaca que o próprio Walt Disney instruíra-se com esse tipo de material,

em paralelo à sua formação em escola de arte. Se na década de 1920 a animação alcançaria

uma certa uniformidade, nos anos de 1930 haveria o estabelecimento de uma linguagem

visual própria para aquele cinema, assim como sua afirmação como forma lucrativa de

entretenimento. 

Walt  Disney,  mesmo com formação artística  sólida,  viria  a  se  destacar  por  seu

trabalho na direção e no controle do processo produtivo de animações, sendo reconhecido

por  seu  grande  potencial  comunicativo.  Percebendo  os  problemas  enfrentados  pela

animação quando de sua emergência – como a ausência de movimentos convincentes e de

tramas narrativas com efetiva continuidade –, Disney passou a coordenar sua equipe com

vistas à superação desses obstáculos. Introduziria o uso da barra de pinos que, com folhas

presas na parte de baixo, permitia desenhos com movimentos mais fluidos e espontâneos; o

pencil test, baseado na projeção dos desenhos em seus esboços iniciais, para detecção de

erros nas sequências; além da contratação de assistentes para os animadores, de modo a

dinamizar melhor a produção (LUCENA JÚNIOR, 2005: 100-2). Neal Gabler, biógrafo de

Walt Disney, enfatiza que no final dos anos 1920, Disney reinventa a animação, criando

uma forma de arte mais voltada ao personagem, à narrativa e à emoção (GABLER, 2009:

8). 

Em  Steamboat Willie  (curta metragem de 1928), há a estreia de Mickey Mouse,

figura que se tornaria símbolo do estúdio e inauguraria uma ampla gama de personagens

criados por Walt Disney. Esse desenho destacou-se pela sua sofisticação gráfica e o bom

2 Técnica de animação, na qual um modelo vivo é utilizado como referência e cada frame (quadro) filmado
serve para desenhar o movimento do que será animado. 

3 Os irmãos Fleischer, combinando as diferentes técnicas até então conhecidas, levariam fama pela criação 
de personagens como Koko, Betty Boop e Popeye. 
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uso que fez do som sincronizado no cinema. Já a série Silly Symphonies cumpriu relevante

papel enquanto laboratório para as experimentações de Disney, na confecção de desenhos

elaborados com base em estudos de anatomia, psicologia da cor, análise de movimento e

princípios  de representação.  Em 1932,  há o lançamento  de  Flowers  and Trees o  qual,

provido pelo sistema de três cores da Technicolor4, seria o primeiro na história da animação

a ganhar um prêmio Oscar. 

Disney  também viria  a  introduzir  o  uso  de  outras  inovações  técnicas,  como  o

storyboard e a câmara de múltiplos planos, que propiciariam a execução daquilo que ficaria

conhecido como os princípios da animação (LUCENA JÚNIOR, 2005: 115)5, consistentes

na sistematização de uma série de metas a serem valorizadas na confecção de animações. A

partir desses princípios, a animação passava a dispor de um conjunto de regras básicas,

uma linguagem com sua sintaxe própria e, para Disney, eram fundamentais para atingir o

que ele chamava de ilusão da vida. Aqui, cabe compreender o que Walt Disney entendia

por criar uma ilusão da vida: significava ter o domínio do movimento real, mas não sob a

forma de uma cópia fechada do natural, e sim como base para a encenação, a caricatura e o

exagero (LUCENA JÚNIOR, 2005: 105-6). Neal Gabler (2009: 13), associa, por sua vez, a

ilusão de vida almejada por Disney como algo ligado intimamente à promessa – dirigida a

seus espectadores e posteriormente visitantes de seus parques – de uma fantasia na qual

poderia exercer-se os privilégios da infância. Nesse sentido, explicar-se-ia a preferência do

artista pela animação, mídia na qual seria possível criar tão amplamente, a ponto de trazer

o inanimado à vida (dar-lhe uma ilusão de vida), que o trabalho do animador compara-se

ao de um deus. 

Em Branca de Neve e os Sete Anões (1937), vê-se a execução prática de todos estes

elementos introduzidos e/ou desenvolvidos por Walt Disney no que diz respeito às técnicas

a concepções artísticas no bojo da animação. Considerado o primeiro longa-metragem de

animação, o filme apresentaria uma narrativa bem ritmada e capaz de entreter o público

por 83 minutos, contando com personagens bem caracterizados e músicas cativantes. Além

disso, como ressalta Lucena Júnior (2005: 118-9), o cuidado com a trama, a cor, a luz, os

personagens e o movimento levam o público a se encantar de tal forma pelo filme que a

4 Esse sistema estaria pronto para a utilização em filmes de ação ao vivo apenas em 1935.
5 Seriam eles: comprimir e esticar, antecipação, encenação, animação direta e posição-chave, continuidade 

e sobreposição da ação, aceleração e desaceleração, movimento em arco, ação secundária, temporização, 
exageração, desenho volumétrico, apelo. 
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tecnologia por detrás dele passa despercebida. “Vale a emoção, o significado, a experiência

da fantasia” (LUCENA JÚNIOR, 2005: 119). Isto é, os métodos de fabricação e montagem

da animação tornam-se invisíveis ao espectador, o qual, absorto numa narrativa que parece

desenrolar-se por si própria, pôde começar a desfrutar do cinema de animação da mesma

maneira  da  que  do  cinema  live-action  –  identificando-se  com os  personagens  e  suas

emoções complexas e sendo guiado por movimentos e cenários coerentes. A convergência

entre  o cinema de Walt  Disney caracterizado por Lucena Júnior e as considerações de

Ismail  Xavier  (2012:  41-5)  sobre  a  montagem  transparente  no  cinema  clássico

Hollywoodiano  parece-nos  latente,  dadas  as  formas  com  que  Disney  construiu  suas

narrativas.

Branca  de  Neve  não  só  inauguraria  uma  ampla  série  de  filmes  ancorados  em

histórias sobre princesas e suas trajetórias, como tornar-se-ia referência para as animações

seguintes.

Figura 1

Pôster do filme Cinderella (Cinderela), de 1950. 
No pôster de Cinderela, filme lançado 13 anos depois de Banca de Neve e os Sete

Anões, vê-se escrito “Greatest since Snow White”6, numa clara referência àquela animação

6 “O melhor desde Branca de Neve”, em tradução nossa. 
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anterior, de maneira a evocar a qualidade e sucesso de Branca de Neve como forma de

propaganda para que o espectador assistisse também ao filme Cinderela.

É interessante observar as maneiras como a preocupação de Disney pela ilusão da

vida influenciariam suas obras, não apenas permitindo uma boa fluência de movimentos a

seuspersonagens e a aproximação com a estrutura narrativa clássica de Hollywood, como

também forjando toda uma maneira de se fazer animação enquanto arte, entretenimento e

produto de consumo a diferentes níveis. 

1.3. Cinema e contos de fada: um universo de ficções

Desde seus primeiros tempos,  o cinema ocupou-se de contar histórias de amplo

conhecimento  do  público,  sejam  aquelas  baseadas  na  literatura,  ou  as  inspiradas  em

narrativas históricas7. Com os chamados contos de fada8 não foi diferente: Branca de Neve,

por  exemplo,  possui  versões  fílmicas  desde  19169,  Cinderela  desde  189910 e  A Bela

Adormecida desde 194911. Pode-se dizer que as adaptações cinematográficas de contos que

alcançaram maior  popularidade e  prestígio foram aquelas  elaboradas  pelos  estúdios  de

Walt Disney – os motivos para tal sucesso serão analisados nos capítulos seguintes. 

À primeira vista, cinema e literatura podem parecer modalidades artísticas um tanto

quanto distintas, porém ao observar melhor suas estruturas narratológicas é possível tecer

algumas relações entre as artes e compreender o recorrente trânsito entre histórias contadas

por meio da literatura e por meio do cinema. 

Xavier (2012: 33), situa as diferenças fundamentais entre literatura e cinema no fato

de que o primeiro é realizado através da mobilização de material linguístico e, o segundo,
7 De uma extensa lista de exemplos, podemos citar o caso de Jeanne d'Arc (1899), dirigido por Georges

Méliès;  Frankenstein (1910),  dirigido por J.  Searle  Dawley e  baseado no livro  homônimo de Mary
Shelley;  Cleopatra (1917),  dirigido por J.  Gordon Adams;  Faust  -  Eine Deutsche Volkssage (1926),
dirigido por F. W. Murnau e baseado na obra de Goethe;  Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931), dirigido por
Rouben Mamoulian e baseado no livro de Robert  Stevenson;  The Wizard of Oz (1939),  dirigido por
Victor Fleming e baseado no livro de L. Frank Baum. A maioria dessas histórias teria outras versões
cinematográficas posteriormente. 

8 Aqui, referimo-nos às narrativas de popularidade oral, posteriormente convertidas em gênero literário. 
Falamos mais sobre sua história no tópico 1.1. 

9 Direção de J. Searle Dawley. 
10 Esta primeira versão chamou-se Cendrillon e foi dirigida por Georges Méliès.
11 A versão de 1949, Prinsessa Ruusunen, foi produzida na Finlândia e dirigida por Edvin Laine. Em 1955

surgiria  uma nova versão para o cinema,  Dornrösche produzida na Alemanha,  com direção de Fritz
Genschow.
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ser concretizado em um tipo específico de imagem. O autor ressalta que essa definição

normalmente abre caminho para a ideia de que, enquanto a literatura é realizada por meio

da convencionalidade da palavra escrita, o cinema é associado a um suposto realismo de

suas imagens. Entretanto, é preciso considerar as convenções que presidem determinado

tipo de montagem, no cinema. 

Para  alcançar  os  efeitos  naturalistas,  no  cinema,  são  realizados  trabalhos  em

diferentes aspectos. Um deles é a necessidade de o filme ancorar-se na narração de uma

história,  o  que  implica  na  incorporação  de  convenções  narrativas  e  dramáticas  não

exclusivas ao cinema. Vários paralelos podem ser feitos entre os procedimentos utilizados

no  cinema  e  aqueles  encontrados  na  literatura,  tais  quais  o  paralelismo  na  montagem

efetuado no cinema e a expressão “enquanto isto...” na literatura; a mudança de ponto de

vista numa mesma cena; a presença da seleção do narrador. 

Aqui,  gostaríamos  de  destacar  a  natureza  ficcional  das  obras  escolhidas  como

fontes: ora, enquanto animação, Cinderela e A Bela Adormecida possuem não apenas uma

narrativa ficcional, mas também personagens, cenários, vozes e movimentos construídos

por  desenho  e  animação.  Considerando  que  uma  grande  quantidade  de  trabalhos

acadêmicos na área de História utilizam-se de filmes chamados “históricos” – isto é, que

representam algum evento de fato ocorrido em algum período histórico, com personagens e

roteiro amplamente baseados em tradição historiográfica escrita –, ainda faz-se necessária

uma defesa ao cinema declaradamente ficcional enquanto objeto legítimo de estudo dos

historiadores. Algumas questões podem ser colocadas nesse cenário, de forma a suscitar a

reflexão sobre certos  paradigmas que definem o grau de “realidade” e  “fidedignidade”

dentre os gêneros cinematográficos e, mais amplamente, artísticos. Isto é: até que ponto um

filme  histórico  está  fora  do  campo  ficcional?  O  cinema  ficcional  é,  até  que  ponto,

construído arbitrariamente em torno da narrativa que se quer contar? 

 Marc Vernet (1995), defendendo que qualquer filme é um filme de ficção, destaca

que, apesar de o cinema parecer mais fidedigno do que outros tipos de representação (ex:

pintura e teatro), na verdade o filme “ausenta” sua falta de realidade. Isto é, enquanto no

teatro o que representa (os atores, cenário e acessórios) são reais e o que é representado é

fictício, no cinema, tanto o representante quanto o representado são fictícios, pois a cena já

foi realizada no passado e em outro local que não dentro da tela onde a vemos. Sobre o
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cinema ficcional, argumenta que o filme de ficção, especificamente, é duas vezes “irreal”,

pois tanto a história contada consiste em uma ficção, quanto o modo como a representa

também, isto é, o próprio filme e as imagens nas quais consiste. Vernet ainda ressalta que

até  mesmo o  filme  industrial,  o  filme  científico  e  o  documentário  são  tipos  de  filme

ficcionais, quer pelo caráter de “espetáculo” que assumem; ou por focarem em aspectos

não  percebidos  com  frequência  –  que  fogem  da  realidade  a  qual  o  espectador  está

acostumado –; ou pela preocupação estética – que transforma o objeto em contemplação –;

ou  ainda  pelos  procedimentos  narrativos  encontrados  também  nesses  gêneros,  o  que

confere  uma  aparência  coerente  às  informações  heterogeneamente  recolhidas.  Vernet

afirma  que:  “É,  portanto,  de  várias  formas  (modos  de  representação,  conteúdo,

procedimentos de exposição) que qualquer filme, de qualquer gênero, pode pertencer à

ficção” (VERNET, 1995, p.  102).  Nesse sentido,  propomos a abordagem de estudo de

Cinderela e  A Bela Adormecida enquanto filmes construídos dentro do bojo do cinema

ficcional,  consistindo  em  tipo  de  produto  que  possui  uma  historicidade  própria  num

determinado contexto. 

Inserindo os filmes  Cinderela e  A Bela Adormecida num recorte espaço-temporal

cinematográfico  mais  amplo,  podemos  situar  estas  duas  animações  naquilo  que  Ismail

Xavier  (2012)  chama  de  representação  naturalista  de  Hollywood,  que  seria  o  sistema

pautado no princípio da montagem invisível e da construção de um mundo a ser observado

através da “janela” do cinema, consolidado depois de 1914, principalmente nos EUA. Esse

sistema reuniu  três  elementos  para  produzir  o  efeito  naturalista:  a  decupagem clássica

(responsável por produzir o ilusionismo e a identificação do espectador); a interpretação

dos atores baseada nas filmagens em estúdios e cenários construídos (com a reprodução

fiel do comportamento humano e das aparências imediatas do mundo físico); a escolha por

histórias localizadas em gêneros estratificados – como o de conto de fadas, por exemplo.

Além de prezar o controle total da realidade criada pelas imagens, o sistema naturalista

intenta tornar invisíveis os meios pelos quais essa realidade é produzida.

Dentro  deste  modelo  de  narrativa,  o  interesse  pelo  realismo  em  cada  detalhe

implica a preocupação com a coerência na evolução dos movimentos – num aspecto físico

– e na captação desses movimentos de forma com que eles pareçam terem se desenvolvido

por  si  mesmos,  cabendo  à  câmera  apenas  coletar  as  imagens  reais.  Nesse  sentido,  é

importante destacar o uso da técnica da rotoscopia na elaboração de determinadas cenas
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dos filmes de animação, que é o caso das obras que serão analisadas nesta pesquisa. Um

dos momentos em que isto aconteceu foi, por exemplo, na confecção da cena de  A Bela

Adormecida em que a personagem Aurora canta e dança a música “Once upon a dream”.

Para  a  elaboração  dos  desenhos  referentes  a  essa  cena,  os  ilustradores  da  Disney

utilizaram-se de uma mulher que, caracterizada de forma semelhante à princesa, dançava e

fazia movimentos que serviam de molde para os desenhos, de maneira a lhes conferir um

alto grau de fidelidade ao gestual humano.

Na figura 2, vemos fotos de um dos processos utilizados pelos estúdios de Walt

Disney para conferir realismo às animações. A atriz Eleanor Audley interpretou não apenas

a personagem Malévola, como também a madrasta Tremaine de Cinderela. Helene Stanley,

por sua vez, serviu de modelo para os desenhos das personagens Aurora e Cinderela. A

técnica baseava-se na observação das cenas interpretadas pelos atores contratados, pelos

desenhistas,  de  modo  a  transpassarem melhor  para  suas  ilustrações  os  movimentos  e

expressões  feitas  pelos  atores,  conferindo  aos  personagens  desenhados  maior  grau  de

semelhança às figuras humanas e seus comportamentos.

Figura 2

Helene Stanley modelando para cena de Aurora, em A Bela Adormecida (1959).

 

Para Xavier, o sistema naturalista acaba por conferir uma sensação de realidade aos

mais diversos tipos de universos projetados na tela.
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No  caso  da  estória  deliberadamente  fantástica,  a  visão  direta  do
naturalmente impossível ganha todo o seu poder de atração justamente
pela  espetacular  precisão  com que o fantástico  parece  real  na  tela.  O
sobrenatural  naturaliza-se  e  constitui  a  matéria  básica  do  espetáculo.
(XAVIER, 2012: 42)

A partir desse viés, há a identificação entre arte e a competência para copiar. É claro

que  Cinderela e  A Bela Adormecida não podem ser relacionados diretamente ao sistema

naturalista  de  representação,  uma  vez  que  são  constituídos  por  animação;  porém,

articulam-se  com  diversos  aspectos  desse  sistema  representativo.  As  principais

personagens dos filmes, por exemplo, tiveram seus movimentos baseados na observação

direta de pessoas ao vivo, de modo a tornar as animações mais próximas da realidade. 

É nesse sentido que enfatizamos a importância de se inserir a obra da Disney em

seu contexto histórico e cinematográfico, o que pretendemos fazer nos capítulos seguintes.

Antes disso, porém, apresentaremos um resumo das narrativas literárias dos dois contos,

comparando-os com as narrativas fílmicas – resumidas aqui de forma mais breve,  pois

análises mais detalhadas das sequências estão presentes no capítulo III deste trabalho –,

observando suas principais diferenças. Dessa forma, é possível ter uma compreensão mais

aguçada  das  técnicas  utilizadas  na  elaboração  de  cada  filme,  assim  como  tecer

interpretações acerca das mudanças  executadas em  Cinderela e  A Bela Adormecida da

Disney  com  relação  às  suas  narrativas  escritas  originais,  ponderando  sobre  possíveis

sentidos histórico-sociais associados a essas modificações. 

1.4 Cinderela: resumo da narrativa literária

Intitulada originalmente  Borralheira ou  A Chinelinha de Cristal na publicação de

1697, o conto escrito de  Cinderela narra a história de uma jovem meiga e bondosa que,

após o pai casar-se em segundas núpcias, passa a viver uma realidade de explorações e

humilhações cotidianas a partir da convivência com sua madrasta e suas duas filhas. Nessa

versão de Perrault, a narrativa tem um tamanho curto12 e possui um estilo que pode ser

considerado sucinto:  as  ações  são relativamente bem caracterizadas,  porém não há um

grande adenso psicológico na personalidade das personagens, por exemplo.

12 Na edição consultada, o conto ocupa 9 páginas de bolso. 
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Cinderela aparece caracterizada por Perrault (2012: 59) como uma “jovem, dotada

de meiguice e bondade sem igual”. A madrasta, por sua vez, é descrita como “a mulher

mais arrogante e orgulhosa que já se viu” (PERRAULT, 2012: 59) e, não suportando as

qualidades de sua enteada – principalmente quando comparadas às de suas filhas –, passa a

mandar que a menina se ocupe da realização das tarefas mais humildes da casa, como lavar

a louça e escadarias e limpar cômodos. Não bastasse tais obrigações, a menina dormia no

sótão, sobre um colchão de palha. Apesar de todo o mau tratamento recebido por parte da

madrasta e suas filhas, a menina não ousava reclamar com o pai, pois sabia que o homem,

submisso que estava à nova esposa, repreenderia suas queixas. 

Dentro de casa, a menina recebeu apelidos de suas irmãs: a mais velha chamava-lhe

de Borrabunda e a mais nova, de Borralheira – depois de terminar suas tarefas, a garota

costumava sentar-se perto da lareira, motivo pelo qual acabava se sujando com as cinzas do

fogo. Porém, mesmo suja e com roupas ruins, a menina continuava sendo mais bonita que

as irmãs. 

Um dia, o filho do rei resolveu dar um baile e convidou todas as pessoas distintas

da  região.  As  irmãs,  empolgadíssimas  com  o  convite  para  o  evento,  trataram  de

providenciar  os  melhores  trajes  e  penteados  para  a  ocasião.  Borralheira  ocupou-se  de

grande  parte  dos  preparativos:  passava  as  roupas  e  fazia  as  pregas  nos  abanos,  deu

conselhos de penteados. 

Chegado o grande dia, todos se foram para o baile, exceto Borralheira que, ficando

sozinha, põe-se a chorar.  Eis que surge a madrinha da menina,  para a qual Borralheira

confessa  seu  desejo  de  ir  ao  baile.  Utilizando-se  de  seus  dons  mágicos,  a  madrinha,

atendendo ao desejo da menina, transforma uma abóbora numa bela carruagem dourada,

seis camundongos em lindos cavalos brancos, um rato num cocheiro e seis lagartixas em

lacaios. Além disso, deu roupas de ouro, prata e pedras preciosas e chinelas de cristal para

Borralheira. A madrinha fez apenas uma recomendação à menina: que voltasse do baile

antes da meia-noite pois, nesse exato horário,  toda a magia terminaria e a abóbora,  os

animais e os trajes ornamentados retornariam a seu aspecto original. 

Prometendo cumprir  a  recomendação da  madrinha,  Borralheira  seguiu  ao  baile,

onde ao chegar foi recebida com um total  silêncio e admiração por parte do rei  e dos

convidados  que,  apesar  de  não conhecerem a  “princesa”  ficaram estarrecidos  com sua

beleza.  Foi  chamada  para  dançar  pelo  filho  do  rei,  e  em seguida  para  jantar  em sua
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companhia,  tendo  realizado  as  duas  atividades  com respectiva  graciosidade  e  cortesia.

Assim  que  o  relógio  soou  quinze  para  a  meia-noite,  Borralheira  despediu-se  dos

convidados e voltou para a casa, onde reencontrou a madrinha, agradeceu-lhe e pediu para

ir ao baile também no dia seguinte, já que havia sido convidada pelo filho do rei. 

A madrinha concedeu-lhe o pedido e no segundo dia de baile lá estava novamente

Borralheira que, entretida com os constantes galanteios do filho do rei, acabou perdendo a

hora e teve que sair correndo ao ouvir a primeira badalada da meia-noite. A pressa foi tanta

que  deixou  cair  uma  das  chinelas  de  cristal  pelo  caminho.  O  filho  do  rei  recolheu  a

chinelinha  e,  apaixonado  que  estava  pela  dona do  sapato,  mandou  avisar,  alguns  dias

depois, que se casaria com aquela cujo pé se ajustava perfeitamente à chinela. 

Ao chegar à casa da família de Borralheira, a chinela foi experimentada pelas irmãs

da  menina,  que  tentaram  de  tudo  para  calçar  o  sapato,  obviamente  em  vão,  ao  que

Boralheira pediu para ver se lhe servia o sapato. Eis que a chinela serviu-lhe perfeitamente,

para a surpresa das irmãs. Logo em seguida, apareceu a madrinha e lhe deu uma roupa

magnífica, então as irmãs reconheceram que a menina era a bela dama vista no baile. As

duas irmãs ajoelharam-se e pediram perdão a Borralheira, a qual abraçou-as, perdoando-as

a pedindo-lhes que a amassem para sempre. Poucos dias depois a menina casou-se com o

príncipe e, sendo tão boa quanto bela, levou as irmãs para morar consigo no palácio e

casou-as com nobres da corte. 

Após o conto, encontra-se as duas morais redigidas por Charles Perrault (2012: 67)

e é interessante notar que a figura da madrinha é citada em ambas as morais, enfatizando-

se sua importância para o desfecho feliz de Cinderela. Na primeira das morais, destaca-se o

valor da simpatia para se “arranjar amor e dar-se muito bem” e nesse caso, este dom na

personalidade de Cinderela foi exclusivamente obtido graças à madrinha que o concedeu.

Já na segunda moral, além da relevância dada à presença de bons padrinhos e madrinhas

para que se consiga prosperar na vida, há a desvalorização de virtudes como inteligência,

coragem e sensatez – de nada valem, caso não se possua um bom mentor como padrinho.

Nesse sentido,  as duas morais  ajudam a concluir  que o final  feliz  de Cinderela  só foi

possível por causa da ajuda de sua madrinha e, a relevância dada a esta última personagem

é tanta, que os esforços individuais de Cinderela ao longo da narrativa são praticamente

anulados. 
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1.4.1. A versão fílmica

A versão de 1950, produzida por Walt Disney, inicia-se com a imagem de um livro

intitulado Cinderela se abrindo, como que a transportar o espectador à obra escrita original

de Perrault. Há a apresentação, por meio de uma narradora em voz over, da história de um

homem viúvo que morre e deixa sua filha do primeiro casamento (Cinderela), morando na

casa  com  a  madrasta  e  suas  duas  filhas,  as  quais  revelaram-se  maldosas  e  egoístas,

excluindo Cinderela do convívio familiar e ordenando-lhe todas as tarefas domésticas.

Passando-se  essa  ambientação  inicial  da  história,  tem  início  o  segundo  bloco

narrativo, no qual somos efetivamente apresentados à personagem de Cinderela, ao grupo

de ratos amigos da menina – os quais constituem uma trama secundária bastante ativa ao

longo do filme –,  sua madrasta  Tremaine,  suas irmãs e  o gato da madrasta  – que age

diretamente contra as ações dos outros animais amigos de Cinderela. 

O terceiro bloco tem início em outro ambiente, no Palácio Real, onde o Rei tem a

ideia de realizar um grande baile para comemorar a volta do filho de uma viagem e fazê-lo

arranjar um casamento para si. Quando o convite do baile chega à casa de Cinderela, a

madrasta  e  suas  filhas  ficam  empolgadíssimas,  assim  como  Cinderela.  Entretanto,

Tremaine permitirá que a menina vá ao baile apenas se ela conseguir terminar suas tarefas

domésticas e arranjar um vestido a tempo. A menina, junto aos animaizinhos, trabalha duro

para cuidar da casa e fazer ajustes em um velho vestido de sua mãe. Quando chega a

carruagem que levará Madame Tremaine e suas filhas para o baile há uma desavença entre

Cinderela e suas irmãs – que a acusam de roubar seus pertences para ajustar seu vestido e o

destroem, indo ao baile sem Cinderela e a deixando aos prantos. 

No quarto bloco narrativo surge a fada madrinha de Cinderela, que a consola e lhe

concede uma carruagem com cavalos, um cocheiro e um lacaio, além de um vestido e

sapatos apropriados No entanto,  a madrinha adverte que à meia-noite Cinderela deverá

estar de volta em casa, pois é quando o feitiço acabará. Cinderela chega ao palácio, encanta

a todos os presentes e ao príncipe e, quando ouve as badaladas da meia-noite, sai correndo

para casa, deixando cair um de seus sapatinhos na escadaria. 

O quinto  bloco narrativo  refere-se  à  busca  do  príncipe  pela  dona do sapato  de

cristal. Tremaine acaba percebendo que Cinderela era a moça no baile na noite anterior e

tranca a garota no sótão, para que o sapato não pudesse ser experimentado em seus pés –
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aqui, vê-se o clímax da narrativa. Cinderela consegue sair de seu cárcere graças a ajuda de

deus amigos animais, e aparece para provar o pé de sapato levado pelo grão duque. Em

mais uma cena de maldade, Tremaine quebra o sapato levado, porém Cinderela mostra que

possui o outro pé do calçado e prova que é a moça procurada pelo príncipe.

O sexto bloco apresenta o desfecho da narrativa, com Cinderela e o príncipe saindo

de seu casamento e entrando numa carruagem, então beijam-se apaixonados. A animação

termina com o mesmo tipo de recurso utilizado no início da narrativa, um livro do conto

fechando-se, com as palavras correspondentes a “E viveram felizes para sempre” escritas. 

1.5.  A Bela Adormecida: resumo da narrativa literária

A Bela Adormecida no Bosque  (2005), versão traduzida por Ana Maria Machado

para o clássico de Charles Perrault, de 1697, apresenta a história de uma princesa que, ao

nascer, recebe a maldição de uma velha fada amargurada. Tal qual o conto de Cinderela,

esta narrativa de A Bela Adormecida foi escrita num tamanho pequeno13, propiciando uma

leitura rápida e que enfoque apenas as principais características físicas e psicológicas das

personagens, propiciando uma fácil compreensão da história. Uma diferença com relação à

narrativa escrita de Cinderela, é que há, em A Bela Adormecida, mais pontos de virada,

como será visto a seguir. 

Não tendo sido convidada para o batismo da princesa, a fada amargurada aparece

de surpresa na cerimônia e roga que a menina furará a mão com um fuso e morrerá por

causa disso. Na mesma cerimônia, havia outras sete fadas boas, dentre as quais uma atenua

a maldição da velha e afirma que, ao invés de morrer, a princesa dormirá por cem anos, até

um príncipe aparecer e salvá-la. 

Assustado com o ocorrido, o rei manda publicar um decreto proibindo a posse e o

uso de rocas ou fusos por quem quer que fosse, sob pena de morte. Entretanto, passando-se

quinze ou dezesseis  anos,  a  princesa encontra  uma velha no alto  de uma torre  fiando,

diante de uma roca. Curiosa com a atividade da mulher, a princesa pede para tentar fiar

também e, acidentalmente, fura a mão, concretizando a maldição da fada malvada.

Tomando conhecimento do ocorrido e preocupada com a solidão que a princesa

13 Na versão traduzida por Benedetti (2012), o conto ocupa 12 páginas do tamanho bolso. 
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sentiria ao acordar, a fada que anteriormente havia atenuado a maldição tem a ideia de pôr

todos os que se encontravam no castelo a dormir.

Passados os cem anos, a família que reinava na região já era outra e, um dia, o filho

do rei avista, no meio de um bosque, o castelo no qual se encontrava a princesa. Depois de

ser informado do antigo acontecimento, o príncipe sente-se impulsionado a ir até o castelo

e terminar aquela aventura. Chegando lá, o jovem depara-se com as pessoas dormindo no

local. 

 Entrando num quarto todo dourado, avista a bela princesa, que no mesmo instante

desperta, pondo fim à longa maldição sofrida. Após conversarem durante quatro horas e

jantarem juntos, os jovens casam-se na capela do castelo e vão dormir. Na manhã seguinte,

o príncipe volta para a cidade e diz a seu pai que havia saído, se perdido durante uma

caçada e acabou dormindo na casa de um carvoeiro.

Durante dois anos, o príncipe omite da família seu casamento com a princesa – com

a qual já havia tido dois filhos. Apenas depois desse período, com a morte de seu pai, e sua

consequente subida ao trono, o príncipe anuncia publicamente seu casamento. O motivo

que levou o jovem a esconder seu relacionamento perante seus pais foi o fato de que sua

mãe era uma ogresa, com tendências a comer crianças.

Um dia, o rei teve que partir para uma guerra e deixar o reino na regência de sua

mãe.  Logo  depois  de  o  filho  partir,  a  mulher  tenta  cumprir  seus  desejos  de  ogresa,

mandando um mordomo lhe trazer os netos e até mesmo a nora para o jantar. Porém, sendo

enganada pelo serviçal,  a  rainha acaba comendo um cordeirinho,  um cabritinho e uma

corça, enquanto o mordomo abriga e esconde as crianças e a princesa em sua própria casa,

por compaixão. Até que um dia, andando pelos jardins do castelo, a rainha ouve as vozes

dos refugiados e descobre que havia sido enganada. Furiosa com a farsa, a ogresa manda

que no dia seguinte seja preparado no pátio do castelo um tonel cheio de cobras, sapos,

víboras e serpentes, no qual seriam jogados a princesa, seus filhos e o mordomo com sua

família. Na hora em que o perverso desejo da rainha seria concretizado, seu filho volta da

guerra, inesperadamente, e vê o que está acontecendo. Furiosa com a chegada do rei, a

rainha atira-se ela mesma dentro do tonel. 

Ao final dessa história também encontra-se duas morais de autoria de Perrault (2012:

36) e um elemento que se destaca nessas lições é o tom de zombaria com o qual Perrault

trata  o  próprio  enredo da  história,  como que a  denunciar  o  quanto  a  narrativa  estaria



28

ultrapassada em seu contexto de escrita (século XVII). Na adaptação de Walt Disney, por

sua vez, o desenrolar da história e o fato de a princesa, mesmo depois de dormir por cem

anos, casar-se com o príncipe sem maiores problemas, não é em momento algum alvo de

tratamento  sarcástico por  parte  da equipe de direção.  Muito pelo  contrário,  o  tema da

história e o comportamento de Aurora parecem perfeitamente sensatos, sem a necessidade

de maiores problematizações. 

1.5.1. A versão fílmica

A narrativa da Disney para A Bela Adormecida (1959), inicia com um livro sendo

aberto, como se o espectador fosse ler a obra em sua forma escrita – este recurso é usado

também  em  Cinderela,  como  já  citamos.  De  repente,  somos  transportados  para  um

universo imagético dentro do livro, onde está havendo uma espécie de procissão popular

saudando o  nascimento  da  nova princesa,  chamada  Aurora,  ao  mesmo tempo  em que

ouvimos votos de saúde e riqueza sendo entoados à menina. 

O segundo bloco narrativo começa com a apresentação dos principais personagens,

com destaque a Aurora, seus pais, e as três fadas, que lhe concedem três dons. Durante essa

comemoração do nascimento da princesa, surge a personagem Malévola, a qual lança uma

maldição na garota. Daí surge a ideia de esconder a criança numa casa na floresta e de

queimar todas as rocas do reino, para que o feitiço não se concretize. 

A transição para o terceiro bloco se dá com uma elipse temporal: passam-se 16 anos

e encontramos Aurora já moça, sendo criada pelas três fadas no meio de uma floresta. A

menina é muito gentil, possui bela voz, até que um dia, em uma de suas andanças pela

floresta, conhece o príncipe Filipe – o qual ela desconhecia ser um membro da realeza. 

O quarto bloco, finalmente, constitui-se do enfrentamento entre as forças “do bem”

(Filipe e as fadas) e as forças “do mal” (Malévola), que também é o clímax do filme. Essa

parte da narrativa é crucial para se observar os limites da perversidade de Malévola e seu

final infeliz, marcado por sua morte. 

O quinto bloco diz respeito ao desfecho da história, com Aurora sendo finalmente

acordada pelo beijo do príncipe Felipe, o baile dos noivos e o fechamento do livro que se

abrira na cena inicial do filme.
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1.6. Principais rupturas entre as narrativas fílmicas e os contos de origem

Nesta  primeira  etapa  da  pesquisa,  partimos  dos  contos  escritos  originais  e

comparamos-lhes  às  animações  da  Disney,  visando  identificar  as  semelhanças  e,

principalmente, as mudanças mais significativas de uma narrativa a outra, de maneira a

pensar os possíveis significados dessas transformações, considerando as especificidades do

material  cinematográfico  e  ponderando  sobre  os  possíveis  sentidos  histórico-sociais

associados a essas modificações. 

De forma mais ampla, os dois filmes apresentam várias características em comum

entre si, a começar pelo fato de que as duas narrativas fílmicas foram baseadas nos contos

de Charles Perrault, publicados em finais do século XVII. Além disso, as duas histórias

apresentam atmosferas fantásticas, enredos de fácil compreensão, que acabam por levar a

determinadas “morais da história”, além da presença de personagens frequentes, membros

da nobreza – com a exaltação da figura da princesa – ou a participação de seres mágicos

(como as fadas). Além disso, é interessante perceber que tanto as narrativas escritas quanto

a dos filmes, seguem uma estrutura linear, sem flashbacks e flashforwards, por exemplo, e

com pontos de viradas e clímax bem definidos e dentro dos moldes de um modelo clássico

de narrativas. 

 No filme de Cinderela, uma das transformações que mais nos chamaram a atenção

de uma narrativa para a outra, foi a constante ajuda que a jovem recebe de seus amigos

animais – responsáveis pelo tom humorístico do filme, em detrimento do drama vivido por

Cinderela. Cremos que tal inserção de personagens foi pensada para deixar a animação

mais dinâmica e infantilizada, direcionando a história, dessa forma, ao público infantil,

diferentemente de Perrault, que redigiu suas narrativas visando os adultos, respeitando o

que era da tradição oral.

Também identificamos um maniqueísmo acentuado entre Cinderela e sua madrasta

e irmãs – as quais, no filme, ganham contornos mais perversos e detalhados do que no

conto escrito. Tal maniqueísmo é observado mais claramente na sequência do filme em que

Tremaine, ao perceber que a bela moça do baile tratava-se de Cinderela, tranca a menina

em seu quarto, para que ela não pudesse experimentar o sapatinho de cristal trazido pelo

grão-duque. Esta é uma das sequências em que o espectador  é levado a momentos de

intensa apreensão, cultivando pena de Cinderela e raiva pela madrasta. No conto escrito,



30

diferentemente, esse episódio de perversidade de Tremaine não existe.

Outra coisa relevante é o desfecho da história que, na animação, encerra-se com o

casamento  de  Cinderela  e  o  Príncipe  –  numa  fuga  total  de  sua  realidade  anterior  de

sofrimento –, enquanto que, no conto escrito, há a reconciliação da garota com sua família,

a qual Cinderela leva para morar em seu palácio.

Na animação de A Bela Adormecida, um aspecto que chama a atenção, novamente,

é a presença do maniqueísmo entre personagens, notadamente entre as figuras da princesa

Aurora e Malévola. No filme,  Malévola deixa de ser uma fada má amargurada e adquire

contornos de uma criatura realmente das  trevas,  um demônio,  assim como Aurora não

apresenta nenhuma característica de malevolência ou dissimulação. Outro fator bastante

destacado na animação é a questão das virtudes, principalmente a beleza, perpassando a

narrativa. Vê-se, ao longo do filme, que os personagens têm suas personalidades baseadas,

essencialmente,  em determinados  valores  morais,  tidos  como  bons  ou  ruins.  Os  bons

valores pertencem a basicamente todos os personagens do filme, exceto Malévola, que é a

personificação de tudo o que há de maligno e errado.

Este abismo entre personagens acabou virando um recurso usado com frequência

pelos estúdios de Walt Disney em suas animações. No caso dos filmes que apresentam

contos de fadas, este recurso foi usado, por via de regra, para separar as vilãs das princesas,

tornando essas últimas objeto de identificação quase que imediato aos espectadores dos

filmes. Considerando que o público-alvo desses filmes foi formado comumente por jovens

e crianças do sexo feminino, a identificação com as princesas é algo que acontece de forma

rápida e bastante eficaz.

Como defendido por Pierre Sorlin (1994), as imagens possuem um grande apelo

emocional e, no caso da reação emocional provocada naqueles que vêm a imagem – ou o

filme –, é importante destacar que estas reações afetam o modo como o espectador interage

com a história que está sendo contada, assim como transporta para sua vida as percepções

geradas pelo contato com tal arte. 

O apelo emocional das imagens também é enfatizado por Balensifer e Jaguaribe

(2012), que destacam o cunho mais abstrato das representações pictóricas nos desenhos

animados  (com relação  ao  realismo  da  imagem fotográfica,  por  exemplo).  As  autoras

defendem que a apropriação de contos de fadas em animações é comum porque a técnica

permite a manifestação do caráter onírico e fantasioso dessas histórias: "O cinema live-
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action é capaz de recontar contos de fada, mas sua representação é tão próxima da real que

a magia envolvida nesse tipo de história é melhor retratada pelo desenho" (BALENSIFER;

JAGUARIBE; 2012: 4). Nesse sentido, o fato das representações animadas serem mais

abstratas e permitirem uma ampla identificação é apontado pelas autoras como responsável

pelo sucesso da obra de Disney em diferentes culturas e países. 

No caso de nossas fontes, em específico, é possível averiguar que o espectador é

geralmente levado à identificação com a princesa Aurora e com Cinderela, seja pelo drama

que enfrentam, pelas atitudes bondosas e suaves que manifestam com relação àqueles que a

cercam, ou por partilharem de seus desejos. Além disso, destaca-se, principalmente em

Bela Adormecida, a beleza que a garota possui: ela enquadra-se na definição de beleza

proposta pela narrativa e não precisa esforçar-se para isso. A beleza é um conceito estético

que  averiguamos  ser  transmutado  em  valor  ético  na  construção  da  narrativa

cinematográfica,  ao ser associado às virtudes morais da personagem fílmica.  Isto é,  os

atributos  físicos  tidos  como  belos,  tais  quais  os  “raios  dourados  no  cabelo,  lábios

vermelhos  como rosas”,  são muito  característicos  da personagem Aurora,  a  qual  é,  ao

mesmo tempo, representação de determinados valores morais: a bondade, a ingenuidade.

Dessa forma, o filme termina por mesclar dois tipos de valores, que podem passar a ser

interpretados  como  sinônimos.  É  nesse  ponto  em  que  problematizamos  a  noção  de

“beleza”  presente  nos  filmes  Cinderela e  A  Bela  Adormecida.  Uma  vez  que  tal

característica é um conceito que muda de época para época e de sociedade para sociedade,

buscamos  entender  de  que  forma  este  relaciona-se  ao  contexto  histórico  dos  Estados

Unidos na década de 1950, época na qual os filmes foram confeccionados. Sobre isso,

falaremos mais detidamente no capítulo II.

Outra questão bastante marcante em  A Bela Adormecida é o enfoque que há na

animação sobre as três fadas, as quais acabam mostrando-se muito mais ativas ao longo da

história do que a própria princesa. É possível traçar um paralelo entre as três fadas de A

Bela Adormecida com os pequenos animais amigos de Cinderela e sua fada madrinha:

todos esses personagens são responsáveis por atribuir tom humorístico às narrativas, com

suas atitudes desajeitadas. Algo intrigante é que essas figuras acabam realizando grande

parte das atividades essenciais para que as princesas tenham desfechos vitoriosos. 

Quanto ao desfecho de Bela Adormecida no filme, pode-se dizer que é elaborado de

forma bastante diferente da narrativa escrita. Como em Cinderela, o filme termina com a
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união do casal principal, que levaria a um futuro feliz e próspero na vida das princesas. No

caso  de  A Bela  Adormecida,  é  possível  interpretar  que  o  final  tumultuado  e  obscuro

encontrado  em Perrault  foi  eliminado  do  filme  para  adequá-lo  ao  público  infantil,  ao

mesmo tempo em que corrobora para a concepção de que o final feliz é aquele marcado

pela efetivação do matrimônio. O casamento entre príncipe e princesa de fato ocorre na

narrativa de Perrault, entretanto, não encerra o conto escrito – muito pelo contrário, depois

do casamento, muitas coisas terríveis acontecem, como as tentativas de assassinato da mãe

ogresa do príncipe e seu próprio suicídio. 
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2 Representações das mulheres nas animações Disney

2.1. Estúdios Walt Disney e a cultura americana

Entendendo  os  filmes  Cinderela  e  A  Bela  Adormecida  enquanto  documentos

propícios para a pesquisa histórica, é fundamental buscar uma compreensão mais geral do

contexto em que tais  filmes foram confeccionados – uma vez que essas fontes  não se

encontram isoladas no espaço e no tempo e foram forjadas no seio de uma determinada

época e de acordo com ideologias específicas. Não se trata de excluir as obras dos estúdios

Walt Disney da criatividade individual de seus idealizadores, todavia, é possível analisar as

características dos filmes e propor uma interpretação que abarque as relações entre as obras

e seu contexto. 

Um livro que apresentou-se relevante para a compreensão do contexto histórico de

criação dos filmes estudados foi a coletânea de textos sobre a História dos Estados Unidos,

organizada por Leandro Karnal. Lançada em 2007 pela Editora Contexto, a obra oferece

um amplo panorama da história daquele país, desde suas origens até o século XXI. As

partes do livro nas quais optamos por focar são aquelas sobre os EUA no contexto da

Segunda Guerra e a posterior sociedade e cultura encontradas no período da Guerra Fria.

Sean  Purdy,  autor  do  capítulo  O  século  americano,  inicia  comentando  sobre  o  mito

existente  nos  EUA de  que  a  Guerra  teria  sido  boa,  uma  vez  que  contra  o  fascismo.

Entretanto, Purdy destaca que a realidade do pós-guerra pôs em contradição os ideais de

democracia e justiça social  pelos quais se havia lutado durante a Guerra, uma vez que

várias minorias tiveram suas pautas postas de lado, frente às preocupações econômicas.

Além  disso,  por  mais  que  os  EUA tivessem  dobrado  seu  PIB  ao  final  da  Guerra,

conseguindo superar a Depressão e o desemprego, estas conquistas foram alcançadas em

grande medida por meio do crescente controle econômico e social –conservador – exercido

por grandes corporações, as quais garantiam bons salários para os trabalhadores.

Além da luta externa contra  as potências do Eixo,  os EUA empreenderam uma

grande mobilização ideológica e econômica dentro do país,  criminalizando, com o Ato

Smith (1940) qualquer oposição à guerra ou a militância de doutrinas revolucionárias. Os
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meios de comunicação agiram fortemente no sentido de mobilizar a opinião pública aos

interesses do governo e das elites. 

Um ponto interessante destacado por Purdy, são as relativas conquistas alcançadas

pelas  mulheres  durante  a  guerra.  Apesar  das  noções  discriminatórias  de  gênero  ainda

bastante vigentes, as mulheres puderam agir como “combatentes sem armas” durante a

guerra, uma vez que o número de mulheres trabalhando foi elevado a 60% no período,

provendo a estas mulheres uma relativa independência econômica. Apesar de os anos 1950

serem  comumente  vistos  como  amplamente  reacionários  para  as  mulheres,  Purdy

argumenta,  de  forma  otimista,  que  foram,  justamente,  as  tímidas  porém  crescentes

mudanças ocorridas naquele período – tal qual o aumento no uso de contraceptivos e nas

taxas  de  divórcio  –  que  propiciaram  as  fundações  e  desenvolvimento  do  movimento

feminista nos anos 1970 e 1980.

Mesmo com as melhorias econômicas advindas da guerra, é preciso lembrar que

uma reforma socioeconômica permanecia em segundo plano e a discriminação a minorias

mantinha-se grande, como é possível observar por meio do racismo contra mexicanos, que

acarretou  num motim  em Los  Angeles  em 1943;  a  segregação  de  negros  nas  Forças

Armadas e o mal tratamento aos nipo-americanos, após as tensões com o Japão. 

Purdy também discursa sobre a sociedade e a cultura cristalizadas nos EUA durante

a Guerra Fria. Naquele contexto, as representações presentes na televisão, no cinema e na

literatura  foram  peças-chave  na  difusão  da  crença  na  prosperidade  econômica  e  na

estabilidade familiar americanas. O modelo de família baseava-se numa estrutura nuclear,

na  qual  o  pai  trabalhador  e  a  mãe  dona  de  casa  viveriam  com  alguns  filhos

harmoniosamente  em  casas  nos  subúrbios.  Entretanto,  o  autor  destaca  que  esta

representação  da  sociedade  não  necessariamente  correspondia  à  realidade  americana

naquele período – exemplo disso foi a má distribuição de renda, culminando na estatística

aterradora lançada em 1960, de que um quinto das famílias americanas vivia abaixo do

nível oficial de pobreza estabelecido pelo governo. 

Nesse sentido, é possível perceber que o contexto histórico mais amplo dos EUA no

período de criação de Cinderela e A Bela Adormecida incluía o pós-guerra vitorioso e bem-

sucedido  economicamente,  porém  permeado  por  contradições  e  desigualdades  sociais.

Sean Purdy ainda ressalta que a indústria cultural teve papel fundamental na difusão de

valores  capitalistas  tais  quais  o  consumismo,  além de  fornecer  representações  do  que
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seriam os modelos padrão de família, de papéis de gênero e estilos de vida. Nesse sentido,

apesar da crescente popularidade da televisão, o cinema ainda encontrava-se como um dos

veículos de comunicação e entretenimento mais importantes no período. 

Segundo Tota (2000: 21) o cinema foi a maior de todas as inovações americanas na

área do entretenimento, divulgando, mais do que qualquer outro meio, o American way of

life, de forma a americanizar, primeiro, os Estados Unidos, depois o resto da América. O

autor  define  o  americanismo enquanto  um processo  fincado  em alguns  elementos  que

emergiram nos EUA principalmente a partir da primeira metade do século XX, dentre eles,

a  democracia,  o  progressivismo e o tradicionalismo.  A democracia  estaria  atrelada aos

heróis  americanos,  às  ideias  de  liberdade,  direitos  individuais  e  independência.  O

progressivismo cristalizar-se-ia de forma prática nos atos de trabalhar,  produzir,  ganhar

dinheiro  e  consumir,  além  de  associar-se  às  ideias  de  racionalismo  e  abundância  de

produtos,  que  propiciavam  o  consumo  –  nova  forma  de  prazer,  até  então.  Já  o

tradicionalismo, relacionava-se com o mito da vida pura e saudável na fazenda, na relação

íntima com a natureza, no enaltecimento dos valores familiares, na coragem dos indivíduos

e no temor a Deus.

Para angariar a parceria dos países da América Latina no contexto da Política da

Boa Vizinhança, mais importante do que a venda de produtos americanos, era a venda do

modo de vida americano. “O sucesso no campo econômico tornava necessária uma base

sólida no campo ideológico” (TOTA, 2000: 54). Nesse sentido, o mercado era a melhor via

para a  americanização,  sendo os  filmes comerciais,  como aqueles  de Frank Capra  – a

exemplo de  Felicidade não se compra (It's a wonderful life,  1946) –,  muito eficientes

enquanto veículo de propagação do American way of life. 

Procurando traçar um panorama detalhado do contexto de Hollywood nos anos de

1940 – década anterior ao lançamento dos filmes utilizados como fonte –, Otto Friedrich,

em  A cidade das redes  (1988), defende que a história  de Hollywood foi  marcada pela

construção de um grande império, no qual figuraram sonhos de glamour, de beleza, fortuna

e sucesso, assim como por um processo de declínio e queda. Friedrich crê que Hollywood

foi  uma  cidade,  de  certa  forma,  imaginária,  pois  sua  existência  foi  vivenciada  e  é

relembrada a partir de diferentes memórias pessoais e coletivas mas, mesmo levando em

conta essas subjetividades, o autor afirma que aquela cidade ao longo dos anos 1940 foi

uma fábrica  de  sonhos,  tendo  criado  a  maior  parte  do  que  os  americanos  consideram
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atualmente como realidade.

Em 1939 os estúdios de cinema haviam se tornado a décima primeira indústria dos

EUA – sendo, este ano, coincidente com o lançamento de importantes filmes, como ...E o

vento levou;  O morro dos ventos uivantes e O mágico de Oz. Entretanto, em uma década

depois, Hollywood já enfrentava graves problemas na sua estruturação., seja pela queda

nos  lucros  dos  estúdios,  as  acusações  a  celebridades  tidas  como  simpatizantes  do

comunismo, ou as plateias que passavam a voltar-se para a televisão.

Algo interessante que o autor destaca é a importância e influência de Walt Disney e

suas  obras  naquele  período.  Após  o  grande  sucesso  dos  curtas  metragens  com  o

personagem Mickey Mouse,  Walt  Disney estourou com o que se tornaria  um clássico,

conforme já comentado no capítulo um desta monografia. Trata-se de Branca de Neve e os

Sete anões que, com arrecadação de 8 milhões de dólares, a partir de seu lançamento em

1937, bateu recorde de bilheteria entre os filmes produzidos durante a Depressão. Outro

fato relevante é que Walt Disney conseguiu construir  seu estúdio próprio em Burbank,

conseguindo manter seus negócios com um grande nível de independência, possuindo, por

exemplo, rede telefônica e sistema eletrônico próprios em seus estúdios. 

As produções de Walt Disney inserem-se nesse contexto de difusão dos valores

americanos  duplamente,  durante  os  anos  de  1950:  enquanto  passava  a  voltar  parte

importante de sua produção à TV, continuava a lançar grandes sucessos de bilheteria, tais

quais  os  filmes  escolhidos  para  a  pesquisa.  Além  disso,  Disney  possuía  outros

investimentos que viriam a tornar-se sucessos mundiais, como a construção da Disneyland

enquanto  parque  temático  difusor  de  suas  obras  e  a  confecção  e  venda  de  diferentes

produtos  associados  à  sua  marca,  como  bonecos,  roupas  e  acessórios.  Todos  estes

investimentos podem ser encarados como relacionados ao que Purdy cita como a difusão

de valores consumistas, a partir da grande indústria de cultura que Walt Disney criou ao

redor de suas obras – estas, convertidas em produtos com divulgação e demanda a nível

global. É interessante observar a posição que Walt Disney vinha adquirindo nos EUA como

um  todo  e,  mais  especificamente,  em  Los  Angeles,  lar  dos  maiores  estúdios

cinematográficos no país. Este sucesso de Walt Disney e seu anseio por prestígio dentro da

indústria cinematográfica e de entretenimento nos EUA viria a cristalizar-se com a abertura

de seu parque temático Disneyland,  em Anaheim, em 1955.  Uma notícia  veiculada no

jornal  The Disneyland News (1956) discursa justamente sobre a popularidade do Parque
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entre importantes personalidades do entretenimento, celebridades dos filmes e da TV.

Figura 3

Publicação do jornal The Disneyland News, 1956. 

A nona edição do The Disneyland News – publicação oficial da Disneyland – traz

como reportagem de capa um texto cuja pauta é a popularidade da Disneyland entre as

celebridades, enfatizando-se que o parque, já bem estabelecido entre o público geral da

região  Sudeste  da  Califórnia,  vinha  recebendo  também  a  visita  de  figuras  do

entretenimento e celebridades dos filmes e da televisão. Ainda segundo a reportagem, esses

famosos, assim como outras centenas de visitantes, buscavam na Disneyland  relaxamento

e diversão. Há uma imagem ilustrativa, na qual se vê o comediante Red Skelton dando um

passeio  no  Casey  Jr  Circus  Train,  atração  popular  na  Fantasyland.  Skelton  aparece

sorridente na foto, como que a representar toda a alegria que o parque temático poderia

proporcionar aos frequentadores. Na legenda da foto de Skelton, lê-se que ele é apenas
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uma  das  várias  celebridades  que  frequentam  o  parque  quase  que  diariamente.  Nesse

sentido,  é  possível  dizer  que  essa  foto,  junto  ao  texto  da  reportagem,  apresentam as

celebridades  que  frequentam a Disneyland –  a  exemplo  de  Skelton  –  como o tipo  de

clientela padrão do parque. 

Essa interpretação acerca do tipo de público – renomado – que se intentava atrair ao

parque, é observável em outras fontes do período, como na entrevista de Walt Disney para

o jornalista Pete Martin, no verão de 1956.14 Quando perguntado sobre a Disneyland e

sobre os diferenciais do parque frente aos concorrentes, Disney ressalta claramente que seu

empreendimento  foi  construído  a  partir  de  um modelo  de  classe  alta  para  atrair  uma

clientela de classe alta. Apesar disso, Disney afirma que a entrada para seu parque temático

não poderia ser considerada cara, em comparação com as atrações e serviços oferecidos

pelos parques concorrentes. 

Nessa  mesma  entrevista,  é  interessante  notar  que,  para  além  do  público-alvo

almejado por Walt Disney em seu parque, Disney também define o tipo de comportamento

que seria aceitável na Disneyland. O empresário destaca que não venderia nenhum produto

comestível  que pudesse sujar  facilmente seu parque (como chicletes e  amendoins com

casca) ou bebidas alcoólicas, pois trariam uma atmosfera de arruaça para o ambiente e não

seriam necessárias, visto que o local ofereceria todo a diversão e relaxamento buscados no

álcool.  Disney  demonstra  uma  preocupação  intensa  com  a  imagem  da  Disneyland,

enfatizando a limpeza de seu parque ao longo da entrevista, rebatendo os rumores de que

os  bilhetes  de  acesso  ao  locam  seriam  caros  e,  até  mesmo,  cuidando  para  que  os

frequentadores aparentassem, em consonância com o parque, uma imagem de solidez: “It's

run in a high manner and I have a high class clientele. The people who go to the park are

from all  walks  of  life  but  they look like  solid  Americans,  That's  pretty  hight  class.”15

(Disney; 1956). 

Importante  perceber  a  maneira  com  a  qual  Disney  rebate  as  críticas  quanto  à

entrada de seu parque ser cara: enfatizando que o bilhete dá acesso a todas as atrações por

quantas vezes o frequentador desejar, dando-lhe ampla liberdade de ir e vir dentro de seu

parque  e  de  consumir  os  produtos  que  quiser.  Nesse  ponto,  Disney  se  ausenta  da
14 Disponível em: http://disneybooks.blogspot.com.br/2012/07/walt-disney-talks-early-disneyland-by.html. 

Ver Anexos. 
15 Em tradução nossa: “O parque é administrado com muita classe e eu tenho uma clientela de classe alta. 

As pessoas que vão ao parque vêm de diferentes contextos, mas eles se parecem com americanos sólidos.
Isso é bastante classudo.” 

http://disneybooks.blogspot.com.br/2012/07/walt-disney-talks-early-disneyland-by.html
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responsabilidade  pelos  altos  gastos  que  alguns  frequentadores  faziam  na  Disneyland,

comprando roupas ou brinquedos. Para ele,  o ato de comprar também significaria uma

liberdade: “I'm not insisting people buy things but I want to give them the opportunity”

(DISNEY,  1956)16 Nesse  sentido,  é  possível  perceber  que,  apesar  de  muitas  pessoas

perceberem o apelo consumista da Disneyland como uma forma de coerção, Walt Disney

utiliza-se do ideal de liberdade individual capitalista para legitimar o consumo excessivo

em seu parque.

É preciso ainda problematizar o conceito de liberdade expressa na Disneyland. Ela

oferecia liberdade de circulação e de consumo aos visitantes mas, ao mesmo tempo, era

uma liberdade ordenada e controlada. Gabler (2009: 564) destaca que, diferentemente de

outros parques temáticos do período, caracterizados pelo barulho, o caos, a subversão, –

como os desenhos da Warner Bros do final dos anos de 1940 –, a Disneyland apresentava

um  modelo  oposto,  em  que  o  perfeccionismo  constituía  a  base  de  sua  existência,

distanciando-a de tudo o que era humano e real. Inclusive sua arquitetura seguia esse ideal,

com curvas e círculos harmônicos e receptivos. 

Nesse sentido,  é  interessante  notar  os  simbolismos presentes  no  parque,  o  qual

representava não apenas o ideal da perfeição e da fantasia, como guiava os visitantes por

uma experiência que coincidisse com a trajetória de Walt Disney e dos Estados Unidos

como um todo. Walt  Disney chegou a afirmar à colunista Hedda Hopper que “há uma

temática  americana  por  detrás  de  todo  o  parque”  (apud  GABLER,  2009:  565)  Tal

afirmação é compreensível se se observa as partes que compunham a Disneyland –Terra da

Fantasia,  Terra  da  Aventura,  Terra  da  Fronteira  e  Terra  do  Amanhã  –,  as  quais,  em

conjunto,  transportavam o público  tanto  ao  passado idealizado do desbravamento  e  da

colônia quanto projetavam um mundo do futuro. 

Walt Disney também teve papel-chave na execução da chamada Política de Boa

Vizinhança  –  tópico  bem  abordado  por  Tota  (2000)  –,  tendo  realizado  um  tour  pela

América Latina com financiamento do Departamento de Estado dos EUA, o que resultou

na criação de seu famoso filme Saludo Amigos (1943), o qual ajudou na manutenção de um

clima pacífico  e  amigável  nas  relações  entre  EUA e América  Latina,  dando lucro  aos

Estados Unidos e  difundindo a solidariedade continental (TOTA, 2000: 72).  Além disso,

16 Em tradução nossa: “Eu não estou insistindo para que as pessoas comprem coisas [no parque], mas eu 
quero lhes dar essa oportunidade.”
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Disney participou ativamente  da organização militante  Motion Picture Alliance  for  the

Preservation of American Ideal, a qual imbuída de patriotismo, tinha como objetivo manter

o  cinema  como  catalisador  dos  ideais  e  estilo  de  vida  americanos.  A partir  destes

elementos,  é  possível  observar  que  Walt  Disney  posicionava-se  estreitamente  em

conformidade  não  só  com  os  interesses  do  governo  americano  como  também  dos

poderosos da indústria cinematográfica. 

Este  aspecto  da  integração  de  Walt  Disney  com diferentes  grupos  importantes

dentro dos EUA é ressaltado também por Robert Sklar (1978), o qual acredita que Disney e

suas produções, surgidas num momento de quebra de antigos mitos culturais dos EUA –

com  a  Depressão,  a  crença  no  trabalho  e  perseverança  como  meios  para  o  sucesso

encontrava-se abalada – teriam conseguido angariar a aclamação de públicos importantes

do cinema (o que compra entrada,  os  críticos  e  seus  próprios  colegas  de Hollywood),

devido à relação harmoniosa que suas obras mantinham com as mudanças de gostos e de

estados de espírito do público da época. 

Para Sklar,  houve mudança importante nos trabalhos de Disney: se as primeiras

animações  de  Mickey e  da  Sinfonia  Tola eram baseadas  num mundo de total  fantasia,

libertos da carga do tempo e de responsabilidades, numa espécie de desordem hilariante

característica dos primeiros anos de Depressão, a partir de 1932 os desenhos passaram a

pautar-se muito mais numa representação idealizada do mundo, segundo a qual é preciso

obedecer  a  regras  e  aprender  as  morais  das  histórias  (como  ocorre  nos  contos,  por

exemplo). Além disso, Sklar aponta que nesse período a série emocional dos personagens e

enredos passou a expandir-se e, no caso das animações de Disney, essa mudança pôde ser

percebida  a  partir  da  maior  antropomorfização  dos  personagens  e  da  crescente

aproximação das histórias com o modelo de melodrama convencional – com narrativas

simples, heróis e vilões marcados e estilo grandiloqüente (AUMONT; MARIE, 2003: 184-

185). Ora, esse modelo de animação mais complexa emocionalmente e com alto teor moral

pode ser muito facilmente encontrado em Cinderela e A Bela Adormecida, filmes nos quais

há a presença marcada de heroínas, vilões e finais felizes que são alcançados por meio do

comportamento moral correto.

Nesse sentido, pode-se situar a imagem feminina idealizada, conforme representada

na  publicidade  e  nos  filmes,  também  um  produto  a  ser  consumido,  seja  enquanto

entretenimento, seja enquanto um modelo de comportamento desejável, a ser perseguido,
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valorizado e adotado. E as animações Disney participaram enfaticamente desse mercado de

valores e de bens culturais.

2.2. Mulheres na cultura americana

Acerca  da  presença  das  mulheres  e  suas  representações  na  cultura  dos  EUA,

destacamos a importância de Lois Banner (1983), autora que, em American Beauty, traça

uma história dos ideais e imagens de beleza para as mulheres nos Estados Unidos, nos

séculos XIX e XX. No capítulo intitulado  The history of women and beauty since 1921,

Banner começa por ressaltar que, em 1921, as instituições básicas da cultura americana da

beleza já haviam tomado forma. As indústrias da moda e dos cosméticos existiam, assim

como concursos de beleza, a profissão de modelo e os filmes. Segundo Banner (1983),

desde os anos de 1910 a história dos modelos de aparência física é muito convergente com

a história do cinema, e essa relação próxima continuou nos anos de 1950. Nem a Grande

Depressão  ou a  Segunda Guerra Mundial  desaceleraram o crescimento  da indústria  de

cosméticos.  Na  verdade,  toda  essa  indústria  se  beneficiou  amplamente  dos  avanços

científicos  dos tempos de guerra,  a exemplo da criação e comercialização da Lanolina

(base dos modernos cremes de pele), do aerosol e do spray de cabelo, no final dos anos de

1940. Banner destaca que em 1942 as propagandas da Max Factor já incluíam o apoio de

estrelas de Hollywood e fotografias delas, enquanto que a Revlon começaria a empregar

explicitamente motivos sexuais em suas propagandas a partir dos anos de 1950

Interessante notar que, na década de 1950, quando a competição pela indústria de

massa tornou-se especialmente intensa, companhias de cosméticos estavam gastando mais

de 80 por cento de seus orçamentos em publicidade. É relevante perceber que a busca

feminina pela beleza estava intensamente relacionada ao desejo masculino, em atrair bons

parceiros  amorosos  e  conseguir  um casamento.  Amostras  disso  estavam presentes  em

diversos anúncios da época, como é o caso das seguintes publicidades: 
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                            Figura 4:                                                     Figura 5:
       Peça publicitária da marca Cashmere          Peça publicitária da marca Cashmere 

                     Bouquet dez. 1949                                        Bouquet, jan. 1950.     

                                                                                              

Na  figura  4,  há  uma  propaganda  de  1949,  do  pó  facial  da  marca  Cashmere

Bouquet, na qual são enfatizadas a textura e a fragrância do produto. Sobre a fragrância, lê-

se escrito que é a que os homens amam, o que é reforçado pela ilustração na propaganda,

na qual dois homens olham admirados para uma mulher usando o pó da marca. Já na figura

5, vê-se outro anúncio da marca  Cashmere Bouquet, dessa vez de uma loção hidratante

para as mãos. No texto escrito dessa peça publicitária não há nenhuma referência à atração

que os homens teriam nas mulheres que utilizassem o produto porém, na parte ilustrada, há

uma mulher com uma pulseira que carrega um pendente com a imagem de um homem

beijando a mão de uma mulher, o que permite inferir que a loção daria maior poder de

atração masculina às mulheres que a usassem. 

É a mesma lógica de busca pela beleza e aprovação masculina que se observa em

Cinderela e  Bela Adormecida, ambas são belas, jovens. Cinderela precisa de um vestido

bonito para ser apta a ir ao baile do príncipe; Bela Adormecida recebe como dom das fadas
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a beleza, os lábios vermelhos como rosas, que evocam sua sensualidade, e os cabelos com

raios dourados – bem à moda dos loiros clareados, tendência da época. A moda nas roupas

nos  anos  1950  refletia  a  combinação  entre  repressão  social  e  exploração  sexual  que

caracterizaram a atitude dos americanos para com as mulheres: saias cheias e apertadas na

cintura,  corsets, sutiãs que tornavam os seios maiores e acentuavam os mamilos, sapatos

com bicos finos e saltos altos.

Figura 6
Pela publicitária da marca Adjust-O-Belt Co., nov. 1949.

Na figura 6, vê-se o anúncio da cinta Up-Lift da marca Adjust-O-Belt, e a ênfase da

propaganda encontra-se na capacidade que a cinta teria de reduzir medidas, deixando a
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mulher  com  uma  aparência  mais  magra,  jovem  e  feminina.  “Pareça  e  sinta-se  com

dezesseis anos de novo!” é uma das promessas da marca; “como mágica, a Up-Lift  Adjust-

O-Belt,  realiza todos os seus desejos”,  lê-se no corpo do texto,  abrindo espaço para a

interpretação de que os maiores objetivos das mulheres seria parecerem esbeltas e jovens

por toda a vida e de que, dessa maneira, conseguiriam alcançar tudo o que almejassea. Isto

é, a despeito de talento, inteligência, personalidade, a preocupação das mulheres deveria

recair sobre os cuidados com a aparência física. 

Segundo Banner,  na década de 1950 predominaram dois modelos de aparência

física:  um  adolescente  e  infantilizado  e  outro  voluptuoso  e  mais  agressivo.  A beleza

adolescente era imatura e tinha a intenção primária de assegurar  um marido.  Podemos

situar as personagens Cinderela e Bela Adormecida nesse primeiro modelo físico, a partir

do qual as mulheres deveriam ser vistas como crianças, expressando sua condição adulta

essencialmente pela sexualidade. O ideal da “loira burra” que tinha “mais diversão” e a

qual  “os  cavalheiros  preferiam”  agora  virava  a  imagem de  beleza  dominante  para  as

mulheres americanas, tendo Marilyn Monroe como principal modelo. 

Lois Banner também aborda a concepção de Betty Friedan, de que na década de

1950 houve a ressurgência de ideais vitorianos, a partir dos quais uma mística feminina

reforçando a domesticidade,  a maternidade e uma sexualidade subordinada aos homens

ganhou espaço. (BANNER, 1983: 417) Esse processo teria sido produzido no bojo das

tensões pós-guerra, em face da volta de uma economia de tempos de paz, e surtiria efeito

em diferentes âmbitos da sociedade estadunidense, como no cinema, a partir do qual donas

de  casa  eram glorificadas  e  mulheres  com carreira  profissional  eram retratadas  como

perigosas ou neuróticas. 

2.3. As mulheres no cinema e nos Estúdios Walt Disney

Desde  os  princípios  da  difusão  do  cinema  foram inúmeros  os  autores  que  se

debruçaram a realizar estudos acerca desse novo meio de comunicação, seja estudando seu

caráter artístico, técnico, suas relações com diferentes contextos históricos, entre outros.

Diferentes ênfases foram dadas a esses estudos, entretanto, uma abordagem mais recente e

ainda insuficientemente trabalhada é aquela sobre como a história de gênero e as diferentes
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formas  de  ser  mulher  e  homem (ou  ainda  trans  e  queer),  encontram-se  presentes  nos

discursos  que  o cinema “constrói  e  reproduz,  dissemina  e  ajuda  a  arraigar,  de  formas

próprias e poderosas, na vida social e mental”  (ADELMAN, 2011: 7). 

Uma autora com estudos que se mostraram bastante frutíferos em nossas análises de

Cinderela e  A Bela Adormecida foi  Laura Mulvey.  Pioneira nas investigações sobre as

representações das mulheres no cinema, ainda nos anos de 1970, Mulvey em Prazer Visual

e cinema narrativo, parte do questionamento acerca do modo pelo qual o cinema reflete,

revela e até mesmo joga com a interpretação direta, socialmente estabelecida, da diferença

sexual que controla imagens e formas eróticas de olhar. A autora esclarece que a teoria

psicanalítica  é  apropriada  em  seu  trabalho  como  um  instrumento  político  capaz  de

demonstrar o modo pelo qual o inconsciente da sociedade patriarcal estruturou a forma do

cinema (MULVEY, 2008: 437). Ultrapassando o simples realce da qualidade de ser olhada,

oferecida pela mulher, o cinema constrói o modo pelo qual ela deve ser olhada, dentro do

próprio espetáculo.  Jogando com a tensão existente entre o filme enquanto controle da

dimensão do tempo e do espaço, os códigos cinematográficos criam um olhar, um mundo e

um objeto,  de tal  forma a produzir  uma ilusão  talhada à  medida  do desejo.  São estes

códigos cinematográficos e sua relação com as estruturas formativas externas que, para a

autora, devem ser destruídos no cinema dominante. 

Segundo Laura Mulvey, a ilusão dada pelo cinema clássico ao espectador – de um

rápido  espionar  num  mundo  privado  –,  também  acaba  por  jogar  com  as  fantasias

vouyeristas dos observadores.

A mulher, desta forma, existe na cultura patriarcal como o significante do
outro masculino, presa por uma ordem simbólica na qual o homem pode
exprimir  suas  fantasias  e  obsessões  através  do  comando  linguístico,
impondo-as sobre a imagem silenciosa da mulher, ainda presa a seu lugar
como  portadora  de  significado  e  não  produtora  de  significado.
(MULVEY, 2008: 438)

Essa forma de fazer cinema, advinda de uma cultura patriarcal, utiliza-se de um

processo  de  espetacularização  da  mulher,  pelo  qual  o  homem  fica  responsável  pelo

desenrolar  da  narrativa,  articulando  o  olhar  e  executando  as  ações  que  deflagrarão  os

acontecimentos  importantes,  enquanto  a  mulher  torna-se  figura  passiva,  disponível

essencialmente como objeto para ser olhado. Em  Cinderela e em  A Bela Adormecida, é

possível perceber que as jovens mulheres que intitulam os filmes e supostamente deveriam
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ser as protagonistas de suas histórias, acabam por realizar poucas ações importantes nas

narrativas,  precisando  da  intercessão  de  outros  personagens,  mágicos  ou  não,  para  a

definição de seus desfechos nas narrativas.

É possível traçar um paralelo entre as três fadas de  A Bela Adormecida com os

pequenos animais amigos de Cinderela e sua fada madrinha: todos esses personagens são

responsáveis por atribuir tom humorístico às narrativas, com suas atitudes desajeitadas.

Cremos que tal inserção de personagens foi pensada para deixar a animação mais dinâmica

e infantilizada, direcionando a história, dessa forma, ao público infantil – diferentemente

de  Perrault,  que  redigiu  suas  narrativas  visando aos  adultos,  respeitando o que  era  da

tradição  oral.  Entretanto,  além de  direcionar  os  filmes  às  crianças,  estes  personagens

acabam por realizar as ações primordiais para os desfechos vitoriosos de Cinderela e de

Bela  Adormecida.  Ora,  sem  sua  fada  madrinha,  Cinderela  não  teria  roupas  e  nem

carruagem para ir ao baile e conhecer o príncipe; sem que os ratinhos roubassem a chave

da madrasta para o cativeiro de Cinderela, a garota não teria tido como provar que era a

dona do sapato  de  cristal  levado  pelo  grão-duque.  Já  Bela  Adormecida  não teria  sido

acordada de seu sono de cem anos se não fosse pela ajuda das três fadas libertando e

concedendo armamento ao príncipe, o qual pôde dar seu beijo de amor na garota. 

É interessante notar as ocupações que são relegadas às personagens mulheres e aos

homens no decorrer dos filmes estudados. Cinderela e Bela Adormecida passam grande

parte  das  narrativas  executando  tarefas  domésticas  ou  sonhando  com  seus  recém-

conhecidos príncipes. É possível observar os diferentes papéis sociais atribuídos aos pais

dos príncipes e princesas das histórias. Em Cinderela, o rei dialoga apenas com o grão-

duque; com o qual comemora a disposição do príncipe em se casar, fumando charutos. A

maior preocupação do rei ao longo da narrativa é arranjar um casamento para seu filho e

ganhar netos – talvez esse desejo de que o filho forme família esteja relacionado à sua

própria viuvez. Já o pai de Bela Adormecida comemora o futuro da filha bebendo junto ao

pai  do  príncipe  –  apesar  de  Aurora  possuir  mãe,  esta  não  participa  do  momento  de

confraternização e, inclusive, não possui nome nem falas durante o filme, em detrimento

de  seu  marido.  A divisão  de  papéis  também  é  observada  entre  os  ratos  amigos  de

Cinderela: na cena em que os animais reformam o vestido da menina, um dos ratos diz:

“Eu  posso  fazer  as  costuras”,  ao  que  uma  rata  responde  “Deixe  a  costura  para  as

mulheres”. Essa divisão sexual de papéis sociais inserida nas narrativas, converge com os
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ideais estadunidenses do contexto de produção dos filmes: reforçam a domesticidade das

mulheres, o apelo ao casamento e à constituição de família. 

Uma divergência importante que identificamos entre os filmes de  Cinderela e  A

Bela Adormecida e suas versões originais, é o maniqueísmo acentuado entre personagens.

Em  Cinderela,  esse  processo  é  observável  entre  a  menina  que  intitula  o  filme  e  sua

madrasta e irmãs – as quais, na animação, ganham contornos mais perversos e detalhados

do que no conto escrito. Este abismo entre personagens acabou virando um recurso usado

com frequência pelos estúdios de Walt Disney em suas animações. No caso dos filmes que

apresentam contos de fadas, este recurso foi usado, por via de regra, para separar as vilãs

das  princesas,  tornando  essas  últimas  objeto  de  identificação  quase  que  imediato  aos

espectadores dos filmes.  Como defendido por Pierre Sorlin (1994), as imagens possuem

um grande apelo emocional e, no caso da reação emocional provocada naqueles que veem

a imagem – ou o filme –, é importante destacar que estas reações afetam o modo como o

espectador interage com a história que está sendo contada, assim como transporta para sua

vida as percepções geradas pelo contato com tal arte.  Considerando que o público-alvo

desses  filmes  foi  formado  comumente  por  jovens  e  crianças  do  sexo  feminino,  a

identificação com as princesas é algo que acontece de forma rápida e bastante eficaz.  É

possível dizer que o maniqueísmo simplifica a personalidade dos personagens envolvidos,

no caso, as mulheres, as quais são separadas dentro da narrativa como boas, ou más, sem

grandes complexidades. 

Levando  em conta  o  contexto  específico  de  criação  e  produção  das  animações

Disney, também é fundamental salientar as hierarquias de gênero presentes nos bastidores

dos estúdios Walt Disney. Muito se fala sobre os maiores desenhistas do estúdio, seja por

meio de livros, a exemplo de Walt Disney' Nine Old Men ou por meio de blogs, como o

https://50mostinfluentialdisneyanimators.wordpress.com.  Não  coincidentemente,  todos

esses desenhistas consagrados e frequentemente homenageados são homens, o que leva ao

questionamento sobre o papel das mulheres dentro dos estúdios Disney, isto é, se havia

mulheres trabalhando na produção das animações e que lugar ocupavam nessa linha de

produção. Nesse sentido,  a reportagem  Coloring the Kingdom17,  publicada em 2010 na

revista  Vanity  Fair,  pode mostrar-se bastante  esclarecedora.  A autora  do texto,  Patricia

17 Disponível em: http://www.vanityfair.com/culture/2010/03/disney-animation-girls-201003. Acesso em: 
04/12/2016.

https://50mostinfluentialdisneyanimators.wordpress.com/
http://www.vanityfair.com/culture/2010/03/disney-animation-girls-201003
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Zohn, utilizou de entrevistas com sua tia Rae Medby McSpadden, a qual trabalhou para os

estúdios Walt Disney desde os anos de 1930 até a década de 1950, para contar um pouco da

trajetória das mulheres que trabalharam nos estúdios. Rae era uma das muitas mulheres que

trabalhavam no  Inking and Painting Department  (Departamento de Tintagem e Pintura),

setor  dos  estúdios  responsável  pelo  preenchimento  de  milhares  de  células,  que dariam

movimento às animações. Por ser uma atividade que necessitava de bastante atenção aos

detalhes, refinamento e delicadeza, o Departamento era ocupado por mulheres – sendo,

inclusive, o único departamento com funções delegadas a mulheres, dentro dos estúdios.

Essa divisão de tarefas pode ser explicada pelo consenso que havia de que os homens

teriam uma  aptidão  melhor  para  a  ação,  personalidade  e  caricatura  na  confecção  dos

personagens – monopolizando o Departamento de Animação – além de que os estúdios

preferiam não investir em garotas animadoras, já que ao final da longa experiência em

pintura, muitas mulheres acabavam largando suas carreiras para casar e constituir família.

Rae enfatiza que o trabalho no Departamento envolvia muito mais do que apenas

desenhar e pintar, mas também representava um certo status: as mulheres que trabalhavam

lá,  de  fato  mantinham uma  aparência  impecável,  além de  que  a  atividade  minuciosa

requeria mãos firmes, o que afastava as garotas de hábitos como beber e fumar.  

O trabalho era árduo e muitas garotas viviam exaustas e em estrita disciplina, mas

Zohn defende que essas  jovens se encontravam numa posição social  interessante:  nem

trabalhadoras das fábricas nem mulheres que viviam nas farras, o grupo era composto por

mulheres que poderiam muito bem servir de inspiração real para as personagens de garotas

trabalhadoras, que povoaram os filmes nos anos de 1930 e 1940. 

A partir das considerações sobre as representações das mulheres na cultura norte-

americana  e  seus  papéis  dentro  e  fora  dos  estúdios  cinematográficos  de  Walt  Disney,

abordaremos no próximo capítulo o maniqueísmo social referente aos "tipos" de mulheres

naquele contexto estadunidense, assim como suas participações nas narrativas fílmicas, a

partir da análise das princesas e das vilãs nas duas animações estudadas. 
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3 Princesas e Vilãs em Cinderela e A Bela Adormecida

3.1 O filme Cinderela

Lançado em 1950, Cinderela foi a segunda adaptação de Walt Disney para contos

de fada centrados nas figuras de princesas. A pressão para superar o sucesso de Branca de

Neve  e  os  Sete  Anões  (1937) não era  pouca,  mas  Cinderela acabou sendo muito  bem

recebido pelo público. Tendo custado US$2,2 milhões para ser produzido, renderia US$7,9

milhões em bilheteria, fora os lucros com merchandising (GABLER, 2009: 541). A canção

Bibbidi-bobbidi-boo –  entoada  pela  fada  madrinha  de  Cinderela  no  momento  de  sua

transformação mágica para o baile – também encantou a crítica e receberia uma nomeação

para  um  prêmio  da  Academia.  Nos  dois  subtópicos  seguintes,  analisar-se-á  as

representações  tanto  de  Cinderela  como  de  sua  madrasta  Tremaine,  buscando  uma

interpretação fílmica e histórica a respeito dessas duas personagens femininas. 

3.1.1 A personagem Cinderela

Uma parte do filme  Cinderela bastante frutífera para se falar sobre a moça que

intitula a animação é a sequência final, na qual a garota se casa com o príncipe e vai viver

com ele, encerrando a história num final feliz. Esse desfecho é interessante porque, no

conto escrito, Tremaine e suas filhas pedem perdão a Cinderela, que aceita seus pedidos e

as leva para morarem consigo. Nesse sentido, é relevante notar que esse desfecho marcado

pelo perdão e compaixão desaparecem da animação, fazendo a ênfase do final da história

recair exclusivamente no casamento de Cinderela e sua ida rumo a uma nova vida, longe

de sua antiga família. 

Outro elemento que se destaca é o beijo carinhoso que a menina dá em seu agora

sogro,  como que a  selar  sua entrada na nova família  e  a  ruptura com seu passado de

sofrimento. Isto é, o casamento muito mais do que um ato de amor é uma oportunidade de

Cinderela mudar para uma vida melhor, havendo no caso do filme a associação direta entre

matrimônio e final feliz.
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Figura 7:
Cinderela e o príncipe descem as escadas correndo depois do casamento e moça beija

afetuosamente seu sogro. Cinderela, 1959.

Há ainda que se notar o casamento de Cinderela enquanto uma recompensa para a

jovem,  por  todo  o  trabalho  que  a  menina  realizou  ao  longo  da  vida.  Esse  tipo  de

recompensa também é passível de ser relacionada ao contexto estadunidense de produção

do  filme:  enquanto  os  homens  trabalhavam  duro  fora  de  casa  e  recebiam  em  troca

empregos bons e prestígio profissional, as mulheres que se dedicavam à vida doméstica e

eram dotadas  de  habilidades  no  cuidado  da  casa  e  de  boa  aparência,  recebiam como

recompensa a possibilidade de um bom e estável casamento. Isto é, se a trajetória do self-

made man americano estava ligada ao bom desempenho no trabalho e no âmbito pública,

esse  ideal  refletia  nas  mulheres  em sua  trajetória  bem-sucedida  no  âmbito  privado  –

lembrando do contexto pós-guerra e o incentivo à volta das mulheres ao lar.

Importante  notar,  também,  que  o  trabalho  doméstico  de  Cinderela  é  bastante

idealizado ao longo do filme: a menina canta e sonha com um futuro melhor enquanto

limpa a casa; mantem-se bela, encantadora e gentil com todas, mesmo com as frequentes

humilhações. No conto escrito, a garota vive suja de cinzas pois, à noite, sente frio e se

abriga ao lado da lareira, recebendo inclusive o apelido de Borrabunda por parte de uma

das irmãs. 
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Figura 8:
Cinderela limpa o chão da casa cantarolando alegremente e confere sua imagem numa

bolha de sabão. Cinderela, 1950.

Figura 9
Peça publicitária de aspirador da marca Hoover, 1953.

A propaganda  acima  anuncia  um  modelo  de  aspiradores  da  marca  Hoover,  e

apresenta uma ilustração de uma mulher deitada ao chão lendo um cartão de Natal e com

uma mão sobre um aspirador. A frase de destaque da propaganda diz “Na manhã de Natal

ela ficará mais feliz com um produto Hoover”. Outra frase, que se vê embaixo do nome da

marca,  definindo-a,  diz:  “Dê  para  ela  um produto  Hoover  e  você  estará  lhe  dando  o

melhor” Há ainda, na parte inferior, um recado: “P.S. para os maridos. Ela se importa com
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a casa, você sabe, então se você realmente se importa com ela… não seria uma boa ideia

considerar um produto Hoover, de Natal?”. Essas sentenças apresentam o intuito geral das

peças publicitárias da Hoover: anunciar seus produtos aos homens para que estes comprem

os  utensílios  de  presente  para  suas  esposas.  Nesse  sentido  a  propaganda,  assim como

muitas  outras  do  período,  define  o  comprador  padrão  dos  utensílios  domésticos  (os

homens,  provedores  da família)  e  quem os  utiliza  (as  mulheres,  responsáveis  por  toda

manutenção  da  casa).  Interessante  notar  todos  esses  elementos  presentes  no  anúncio

reforçam  a  ideia  de  domesticidade  da  mulher,  sendo  o  cuidado  com  a  casa  uma

preocupação central para elas, e os novos eletrodomésticos a brotar naquele período um

grande desejo de consumo. Essa imagem idealizada dos afazeres  domésticos,  enquanto

função naturalizada das mulheres, é muito personificada na personagem de Cinderela e seu

trabalho árduo, porém necessário, em sua jornada rumo a um bom casamento.

3.1.2 A personagem Tremaine

Uma parte do filme Cinderela que pode dizer muito sobre a madrasta Tremaine é a

sequência na qual a vilã percebe que Cinderela era a bela moça que havia ido ao baile na

noite anterior e tranca a menina no quarto, quando o grão-duque vai à procura da dona do

sapatinho  de  cristal  que  arrematou  o  coração  do  príncipe.  Esse  episódio  maldoso  de

Tremaine não existe no conto escrito, e ajuda a ressaltar a personalidade dissimulada e o

mau-caratismo  da  madrasta.  A inclusão  dessas  cenas  no  filme  ajudam  a  reforçar  o

maniqueísmo entre as personagens do filme – recurso bastante utilizado no cinema clássico

hollywoodiano dos anos 1940-50. 
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Figura 10:
Tremaine se dá conta que Cinderela era a moça encantadora do baile e tranca a menina no

quarto. Cinderela, 1950. 

A caracterização de Tremaine e suas filhas com relação a Cinderela se dá por meio

de opostos: Cinderela é gentil, graciosa, tem voz suave, canta bem e é discreta; Tremaine é

mandona, arrogante, usa unhas vermelhas e muita maquiagem, suas filhas são desajeitadas,

desafinadas e espalhafatosas. Importante comentar também a diferença de cores usadas

para representar as personagens nas imagens no filme: Tremaine é quase uma "sombra",

as cores no seu quadro são cinzentas e frias, a pele está sombria. Isso também acontece

com a imagem dela refletida no espelho. Cinderela, ao contrário, é representada com cores

claras e mais luminosas.

Interessante  notar  que  a  maldade  de  Tremaine  não  se  encerra  em  sua  própria

personagem, nem se estende apenas a suas filhas, mas também a seu gato de estimação

que, não por acaso, chama-se  Lúcifer. Nesse sentido, a madrasta é cercada por toda uma

atmosfera de malevolência, que reforça seus aspectos negativos e encaminha a narrativa ao

desfecho de Tremaine e suas filhas que, ao contrário do conto escrito, não se arrependem e

são abandonadas por Cinderela. 

Figura 11:

O gato Lúcifer e as desajeitadas filhas de Tremaine. Cinderela, 1950.

Esse final apresentado no filme, converge com uma ampla gama de filmes  live-

action do período, nos quais as personagens femininas que fugissem ao padrão socialmente

aceito do que seria uma mulher respeitável eram duramente punidas, seja pela morte ou
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pela solteirice. Foi por meio desse recurso que mulheres com personalidades fortes ou que

davam mais atenção a outras áreas da vida além do âmbito doméstico e familiar foram

retratadas como megeras em filmes de drama romântico ou como bruxas em filmes de

terror.  Este  foi  o  caso de  atrizes  como Joan Crawford  e  Bette  Davis  e  pode ajudar  a

explicar  o  contexto  no  qual  Tremaine  e  Malévola  ganharam  contornos  intensamente

perversos,  aliados  às  suas  realidades  familiares  sem  a  presença  de  um  homem,  suas

personalidades autoritárias e suas vozes graves. 

Podemos  dizer  que  essas  vilãs  quebram  com  a  ideia  de  homem/ativo  e

mulher/passiva na narrativa, ao mesmo tempo em que são as únicas que se posicionam

contra a união entre a mocinha boa e o príncipe – e são duramente punidas por causa disso.

Os  filmes  que  seguiam  esse  modelo  melodramático  acabavam  por  deixar  como

ensinamento que garotas bem-comportadas viveriam felizes e se casariam, e que as más

sofreriam punições  da  vida.  Como  abordado  no  capítulo  1  desta  pesquisa,  as  morais

originalmente  redigidas  por  Charles  Perrault  para  sua  versão  de  Cinderela (1697),

enfatizavam principalmente a importância de bons padrinhos para se obter prosperidade na

vida,  já  na versão fílmica,  repara-se que a  moral  da  história  está  ligada muito mais  à

relação entre bom comportamento e a consequente felicidade (aí sinônimo de matrimônio).

3.2 O filme A Bela Adormecida

Com sua produção iniciada em 1951,  A Bela Adormecida seria distribuído apenas

em 1959, devido a diferentes fatores, seja por sua proposta estética ambiciosa e minuciosa

que demandou muito  trabalho por  parte  da equipe,  ou pelo  interesse disperso de Walt

Disney  naquele  período,  o  qual  encontrava-se  muito  envolvido  na  construção  da

Disneyland e  em outros projetos na televisão.  Segundo o próprio Walt  Disney,  A Bela

Adormecida seria seu mais ambicioso filme até o momento (apud GABLER, 2009: 629) e

não mediu esforços para tal: com a contratação do pintor Eyvind Earle enquanto artista de

cenários,  o  filme  ganhou  inspiração  estética  de  obras  como as  de  Dürer,  Van  Eyck  e

Brueghel, porém com toques modernistas. A seguir, serão traçadas algumas considerações

sobre  as  figuras  de  Aurora  e  Malévola,  duas  personagens-chave  para  a  análise  da

animação. 
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3.2.1 A personagem Aurora

Sequência significativa no filme  A Bela Adormecida é aquela na qual a menina

recebe dons de suas madrinhas e uma maldição de Malévola. Enquanto no conto escrito a

menina tem sete fadas madrinhas e recebe sete dons – dom de ser a mais bela do mundo;

de ter a alma de anjo; de ser dotada de graça em tudo que fizesse; de dançar perfeitamente;

de cantar como um rouxinol; de tocar todos os instrumentos com perfeição –, na animação

a princesa possui apenas três madrinhas e recebe três dons – a beleza e o dom de cantar.

Tanto na versão escrita quanto no filme, as fadas são interrompidas pela presença de uma

criatura maldosa, que deseja que Aurora fure seu dedo numa roca e morra, ao que a última

fada boa confere a atenuação dessa maldição, de forma que a garota não morreria, mas

dormiria em sono profundo até ser acordada pelo beijo de um príncipe.

Figura 12:
As três fadas chegam ao castelo para conceder dons à princesa Aurora – dentre eles, o dom
da beleza, simbolizada pelos raios dourados no cabelo e lábios vermelhos como as rosas. A

Bela Adormecida, 1959.
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Figura 13:
Malévola aparece inesperadamente no castelo e roga uma maldição a Aurora. A Bela

Adormecida, 1959. 

Os dons da beleza e do canto recebidos por Aurora nessa sequência do filme, são

ressaltados ao longo de toda a narrativa,  à medida que a menina é  bela  e  encanta um

príncipe com sua voz, uma vez ao entoar uma canção de amor no meio da floresta na qual

foi criada. Ao conceder o dom da beleza, a fada no filme define o que seria ser bela, ao

dizer  que  a  menina  teria “raios  dourados  no  cabelo,  lábios  vermelhos  como rosas”  –

descrição,  essa,  ausente  no  conto  escrito.  Esse  modelo  de beleza  assemelhou-se muito

àquele que vigorava nos EUA à época de produção do filme (década de 1950) e destacado

por Lois Banner (1983): cabelos claros e ondulados, e lábios pintados de vermelho, bem ao

estilo  de  Marilyn  Monroe.  Segundo  Banner,  a maioria  das  outras  estrelas  de  filmes

voluptuosas tinha o cabelo escuro, mas o de Monroe era pintado de loiro claro – uma cor

que evocava imagens tradicionais de anjos e mulheres virtuosas, refletindo a era de estrelas

de cinema adolescentes, ao mesmo tempo que legitimava e acentuava sua sensualidade.

Para Banner, a ampla pintura de cabelos de loiro indicava a aceitação das mulheres a um

modelo  de  aparência  e  comportamento  que  faziam  delas  femininas,  sensuais  e  não

intelectualizadas.
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Figura 14:

Peça publicitária da marca Tip-Top, 1950 (Disponível em: SCREENLAND. Cooperstown:

Henry Publishing Company, mai. 1950). À direita, Aurora acorda de seu sono. A Bela

Adormecida, 1959.

Na figura acima vê-se, à esquerda, um anúncio da marca de cacheadores de cabelo

Tip-Top, no qual se lê a frase “´É fácil dormir com ele18”, acompanhada da ilustração de

uma mulher dormindo com os cacheadores de cabelos. Essa peça publicitária, de 1950,

mostra como grande trunfo do produto anunciado a promessa de ele ser utilizável mesmo

enquanto a mulher está dormindo, permitindo que ela já acorde com os cabelos preparados

18 Tradução nossa, de “Easy to sleep with”. 
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para um penteado.  Se por  um lado o cacheador  poderia  agilizar  a  vida da  mulher,  ao

mesmo tempo implicava numa preocupação com os cabelos a ser exercida inclusive no

período de sono. Já na imagem à direita, vê-se o momento em que a personagem Aurora

desperta de seu sono, por meio do beijo do príncipe. Interessante notar que a garota já

acorda sorridente e fisicamente impecável, com seus cabelos dourados e lábios vermelhos.

Mesmo tendo ido às telas oito anos depois da publicação do anúncio da Tip-Top, a cena de

A Bela Adormecida apresenta o mesmo ideal de beleza presente na propaganda: o de que

nem o sono pode atrapalhar as mulheres na busca pela beleza.

Importante destacar que o sono de cem anos de Aurora pode ser entendido como

representação máxima daquela passividade das figuras femininas nos filmes, identificada

por Laura Mulvey (2008). Isto é, além de passar a narrativa inteira à mercê dos desejos dos

outros, seja das fadas ou de seus pais, quando dorme também está dependente do beijo do

príncipe, numa posição de completa passividade em sua própria história. 

3.2.2 A personagem Malévola

Uma parte do filme em que é possível ver a personagem Malévola em toda sua

perversidade é a sequência na qual ela tenta impedir o príncipe Filipe de chegar até o

castelo de Aurora e salvar a garota com um beijo de amor verdadeiro. Primeiro, a vilã

sequestra o príncipe Filipe e o prende em seu castelo, depois – uma vez que o príncipe

consegue fugir, com a ajuda das fadas –, lança um feitiço ao redor do castelo de Aurora, de

modo  que  seu  entorno  fica  recoberto  de  árvores  espinhentas.  Vendo  que  Filipe  está

conseguindo cortar os obstáculos e se aproximar do castelo, Malévola decide que é hora de

a batalha ser travada diretamente entre os dois, então se transforma em um dragão porém,

mais uma vez com o auxílio das fadas, Filipe atira sua espada no coração do dragão e o

mata, libertando o castelo do feitiço.
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Figura 15:
Sequência na qual Malévola tenta impedir o príncipe Filipe de acordar Aurora com o beijo

do amor verdadeiro. 

Esse episódio não existe no conto escrito, no qual Malévola é caracterizada como

uma  velha  fada  amargurada  e  aparece  apenas  na  parte  inicial  da  narrativa,  quando

amaldiçoa a princesa. No filme, diferentemente, Malévola ganha contornos de uma criatura

muito mais maléfica,  aparecendo ao longo de toda a animação, planejando maldades e

destratando a todos. 
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Figura 16:

Desenvolvimento visual para a personagem Malévola, 1959.

Marc Davis, visual development for Sleeping Beauty, ca. 1959; courtesy Mike Glad; ©
Disney. Disponível no site oficial do The Walt Disney Family Museum:

http://www.waltdisney.org/blog/marc-davis-style-compromise-sleeping-beauty  . Acesso
em: 08/12/2016.

Na figura 16, há o esboço original da vilã Malévola, elaborado por Marc Davis –

responsável por desenhar as figuras humanas de A Bela Adormecida, principalmente as

femininas.  Para  elaborar  esta  personagem  icônica,  Davis  efetuou  uma  pesquisa  de

materiais para inspiração, incluindo um livro de pinturas religiosas da Tchecoslováquia.

Dele, tirou a ideia da roupa preta e vermelha19 com detalhes parecidos com chamas. Já a

gola alta foi inspirada na figura do morcego e os chifres referenciavam aos demônios20. A

partir da elaboração de Malévola, fica clara a intenção de caracterizar a personagem como

uma criatura definitivamente maligna, em contraste com a menina Aurora.

Malévola não apenas se caracteriza fisicamente como um demônio, mas também é

ambientada  numa atmosfera  obscura  que  remete  ao  inferno  como um todo:  vive  num

castelo em cima de uma montanha reclusa, além de ter um corvo, símbolo popularmente

conhecido por representar a morte. Da mesma forma que ocorre com a construção visual

da  personagem  Tremaine,  em  Cinderela,  Malévola  é  representada  por  imagens  de

escuridão.  com tons  frios  (cinzas  escuros,  azuis  e  violetas,  além de  muito  preto),  em

contraste com a menina aurora e as três fadas, as quais são representadas com uma gama

mais ampla de cores e cenários com maior luminosidade.

Assim como a madrasta Tremaine, de Cinderela, Malévola possui um final ruim. À

medida que Tremaine tem suas maldades punidas pelo abandono de Cinderela e a solteirice

das filhas, Malévola recebe em troca de suas perversidades a morte. É possível dizer que a

dureza de seus desfechos é proporcional às maldades cometidas por essas personagens. 

Interessante  perceber  a  centralidade  dada  à  Malévola  na  narrativa  fílmica  –

lembrando que a personagem aparece apenas no início do conto escrito. O momento de

19 O vermelho da capa seria substituído por um tom lavanda, após passar pelo crivo final de Eyvind Earle,
que achou que a cor daria um aspecto mais sutil a Malévola, em harmonia com sua presença nobre e
reservada. 

20 Informações  disponíveis  em:  http://www.waltdisney.org/blog/marc-davis-style-compromise-sleeping-
beauty. 

http://www.waltdisney.org/blog/marc-davis-style-compromise-sleeping-beauty
http://www.waltdisney.org/blog/marc-davis-style-compromise-sleeping-beauty
http://www.waltdisney.org/blog/marc-davis-style-compromise-sleeping-beauty
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clímax no filme refere-se à batalha de Malévola contra Filipe e seus dons recebidos pelas

três fadas madrinhas e, no meio de uma sequência com tanta ação, quase não se nota a

ausência de Aurora no momento mais importante do filme, e a ideia de que a princesa é

uma donzela totalmente indefesa e precisa da salvação de um príncipe é naturalizada na

animação. A passividade e submissão da protagonista feminina é proeminente e, mesmo

assim, seu final é vitorioso, lembrando às jovens espectadoras de que não é preciso ter o

pleno controle sobre suas próprias vidas; sua união e confiança em um bom homem lhes

garantirá um final feliz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de uma revisão bibliográfica que abrangeu diferentes temas, do cotejo entre

as  versões  fílmicas  da  Disney  e  os  contos  escritos  originais,  buscamos  identificar  as

principais  modificações  executadas  pelos  estúdios  nas  adaptações  cinematográficas  de

Cinderela e de A Bela Adormecida. Verificou-se que essas transformações concernem à

acentuação  do  maniqueísmo  entre  mulheres,  o  enfoque  na  beleza  das  mocinhas,  seus

comportamentos mais passivos e seus desfechos que enfatizam um apelo ao matrimônio

como sinônimo de felicidade.

Tais mudanças podem ser relacionadas à tentativa dos estúdios de moldar melhor as

histórias ao modelo de melodrama em voga na época – com heróis e vilãs marcados e

finais felizes – e também à posição conivente assumida por Walt Disney com relação aos

modelos dominantes de vida amplamente em voga nos EUA em meados do século XX,

principalmente a partir do cinema, o qual teve papel fundamental na difusão de valores

capitalistas tais quais o consumismo, além de fornecer representações do que seriam os

modelos padrão de família, de papéis de gênero e estilos de vida (PURDY, 2007).

O cinema clássico, pautado num sistema naturalista, estruturou uma forma de fazer

cinema,  advinda  de  uma  cultura  patriarcal,  e  utilizou-se  de  um  processo  de

espetacularização da mulher, pelo qual o homem é o principal responsável pelo desenrolar

da narrativa, enquanto a mulher torna-se figura passiva, disponível essencialmente como

objeto  para  ser  olhado  (MULVEY,  2008:  437-453).  Em  Cinderela e  em  A  Bela

Adormecida,  é  possível  perceber  que  as  jovens  mulheres  que  intitulam  os  filmes  e

supostamente deveriam ser as protagonistas de suas histórias, acabam por realizar poucas

ações  importantes  nas  narrativas,  precisando  da  intercessão  de  outros  personagens,

mágicos ou não, para a definição de seus desfechos nas narrativas. 

É possível concluir que os profissionais de Disney, usando como base os contos

escritos originais, forjaram modelos imagéticos para as histórias pautados numa linguagem

cinematográfica naturalista, voltados à comercialização massiva, produzindo e reiterando

valores muito relacionados às várias instâncias do contexto de criação dos filmes.
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ANEXO

Entrevista de Walt Disney para o jornalista Pete Martin. Verão de 1956. Disponível em:

http://disneybooks.blogspot.com.br/2012/07/walt-disney-talks-early-disneyland-by.html.

Acesso em: 20/02/2015.

PETE MARTIN: Let's talk a little about Disneyland and how it's so different from other
amusement parks.

WALT:  It  really  takes  a  person  more  than  a  day  to  see  the  park  without  exhausting
themselves. And as I get these new things in, it's going to take more time. It's one of those
things that people who come in here for the first time and everything's there and they sort
of make a hog of themselves, you see? Well, a lot of people come back the third time and
just like to sit and listen to the band, see the horses going around. I like to go down and sit
by the river and watch the people.

Chewing gum sticks up things so we don't sell it. And peanut shells. We sell the unshelled.
But  shelled  peanuts,  they  just  crumble  them and  throw them all  over  the  place.  And
nothing with round sticks. People trip on them. The ice cream bars got flat sticks and I
won't sell any of this spun candy because the kids get it and get it all over everything and
people get it on their hands.

No liquor, no beer, nothing. Because that brings in a rowdy element. That brings people
that we don't want and I feel they don't need it. I feel when I go down to the park I don't
need a drink. I work around that place all day and I don't have one. After I come out of a
heavy day at the studio sometimes I want a drink to relax.

When it comes to Disneyland, I feel I've given the public everything I can give them. My
daughter, Diane, says that I spend too much time around the house talking about how I can
give them more for their money when they come to the park. You've got to build. You've
got to keep it clean. You don't want to walk in a dirty toilet. I won't have 'em. My toilets are
spic and span. And you know another  thing,  I  have to have police so there's  no child
molesters there. I've got plainclothesmen. They can leave their kids to run around and I
have safety inspectors. It's run in a high class manner and I have a high class clientele. The
people who go to the park are from all walks of life but they look like solid Americans.
That's pretty high class.

(Even in 1956, Walt was getting complaints about the high cost of getting into Disneyland.
An adult  ticket  cost  a  dollar  -nine  cents  of  which  went  directly  to  taxes-  and a  child
admission cost fifty cents. On top of that, people bought individual tickets for rides. Walt
introduced the concept of ticket books so you got more rides for the money you spent on
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the book than if you bought each ride individually.)

PETE MARTIN:  One  of  the  things  we  should  cover  is  to  knock  off  that  rumor  that
Disneyland's expensive to come to.

WALT: Oh, no. Not at all. That's an old hat thing. You hear it from some people because
they don't know what else to say.

By the time this article comes out, I'm raising it to two dollars because I'm adding all these
new rides. And to extend my ticket book to take care of the rides, I'm putting this to ten
rides for two dollars. Figure it out. It averages twenty cents a ride, doesn't it? It would cost
an adult three dollars and a junior two dollars and fifty cents to get in and get ten rides. If
they don't want that, they can pay their buck and pay their fifty cents for their kid and they
can come in. They can sit on the park benches, take up the space, dirty up my toilets, litter
up the street. They can do all of that if they pay their dollar-fifty. They can ride as they
want to. They can sit around and hear my band; they can visit my free shows. They can do
all that and more for their dollar-fifty.

You can't go in a state park without paying that. See, you've got to pay something. You pay
so much a head or so much a car to go in a state park. We even have to pay government tax
on admission. So it's really ninety-one cents to get in. Now that's what it amounts to. You
can't go to the circus for that. I tell you the complaint about the prices are malicious. Los
Angeles is made up of a lot of different characters. How do I know they might not be more
interested in some other thing like Marineland? Or some other type of amusement that is
competitive. We are competitive, too. Who knows? But there's no foundation for some of
these complaints about price. When people make that remark to me, it just sounds to me
like they heard it somewhere and they don't know what else to say. How can they compare
Disneyland prices with anything else because there is nothing else like it.

Well, you take you children to Disneyland and for a dollar and a half they get in and spend
a whole darn 13 hours if they want to. Now, if you want to go in and buy them expensive
toys or you want to buy them bathing suits or your wife happened to go along and sees a
wonderful woolen skirt that costs $30. Well, people come out and spend all that money.
But they don't think twice of going down to Bullocks Wilshire and spending that much on a
skirt. If you go into a Broadway Department Store, you can go in and spend $25 or $30.
I'm not insisting people buy things but I want to give them the opportunity.

So I have to keep improving on ideas. On the jungle ride, I want to get more animation in
the  animals.  I  want  to  really  fix  it.  My monkeys  have  gone to  pot.  And I  want  new
monkeys. I'm going to take them out Monday because I'd rather not have them in there
looking like that.


