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presente trabalho são os da Análise de 
Discurso e sua especificidade está em colocar 
a leitura, no presente trabalho, dos contos de 
fadas, em suspenso. Por essa teoria se 
pergunta pelos efeitos de sentidos 
constituídos pelo trabalho da língua na 
história. Espera-se, dessa maneira, que o 
sujeito-aluno do 6º ano reflita em torno das 
práticas sócio-históricas em funcionamento, 
principalmente em relação à mulher, 
separando e ao mesmo tempo relacionando a 
realidade e a ficção. Um ponto importante da 
leitura do mundo do faz de conta é, dentre 
outros, desencadear na criança a capacidade 
de associação ou de distanciamento dos 
acontecimentos narrados em relação à sua 
vida real, favorecendo a construção de 
conceitos sobre as práticas que se 
desenvolvem na formação social e, além 
disso, possibilitando a formação de opiniões 
próprias, construídas de acordo com seus 
posicionamentos. E a partir dos contos de 
fadas, entendidos como uma forma de viver e 
de ver o mundo de modo menos real e mais 
ligado à fantasia, busca-se nessa pesquisa do 



 

PDE uma abordagem crítica, que promova 
questionamentos em torno da  realidade em 
que esses sujeitos alunos vivem, 
possibilitando que intervenham nessa 
realidade positivamente, via leitura e 
interpretação de ficção aprofundada, 
ajudando-os a partir da prática de leitura a 
entender os textos a partir dos contextos de 
produção, incluindo reflexões em torno do 
autor e do contexto sócio-histórico de 
circulação da obra.  Os sujeitos alunos 
ampliarão os efeitos de sentido que os contos 
de fadas apresentam e seu conhecimento de 
mundo será enriquecido, via apreciação da 
leitura e sua análise subjacente. 
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Introdução  

 

Orlandi (2001b, p.31) afirma que a relação entre sujeito, linguagem e 

história é uma constante na AD e reitera que essa relação é exigência de base 

na escrita do analista, pois assegura que a linguagem não é transparente e 

reitera a sua opacidade. E a função da análise de discurso é desfazer a ideia 

errônea de que o texto é claro e quer dizer algo especificamente e, desse modo 

orientar para o entendimento dos múltiplos sentidos possíveis no ato de leitura. 

A esse respeito Leila da Franca Soares afirma: 

 

Enxergar essa perspectiva é abrir brecha para a não exatidão do 
significado, para a não exatidão das respostas, é admitir o universo 
das possibilidades. É poder sair da posição de aceitar uma única 
resposta para enxergar as várias respostas possíveis que um sujeito 
é capaz de produzir na aventura do conhecer. (SOARES, p.5, 2009) 
 
 

O referencial teórico utilizado para a pesquisa e a interpretação dos 

contos de fadas é a Análise de Discurso (AD) de linha francesa, baseando-se, 

principalmente, nos trabalhos de Michel Pêcheux e de Eni Puccinelli Orlandi. 



 

De acordo com Pêcheux (1997, p.160) o significado das palavras tem relação 

com as posições que os sujeitos assumem pelas filiações à formação 

discursiva a que eles se vinculam. Em relação aos contos de fadas os seus 

sentidos são validados no universo infantil e se perpetuam porque as falas, 

cenas e situações são autorizadas em detrimento da realidade do sujeito-

criança/adulto. 

É muito necessário o leitor ter olhos críticos, não apenas vislumbrar as 

qualidades do texto, mas também atualizar sua leitura, acrescentando sua 

leitura de mundo, sua bagagem cultural, numa realização de leitura 

contextualizada. E ainda é importante lembrar que Machado (2002) alerta 

sobre a necessidade de entender a época de criação dos contos de fadas e 

não realizar cobranças de comportamento contemporâneo, justamente por 

tratar-se de manifestação cultural de outra época e sociedade. 

Para iniciar o trabalho de AD dos contos de fadas selecionados, faz-se 

necessária uma leitura de cada conto tradicional, tal qual está no imaginário 

coletivo, a fim de se realizar, posteriormente, análises mais profundas com as 

versões atualizadas dos mesmos. 
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Módulo I, atividade 1 

1. Leitura do conto de fadas ‗A Bela Adormecida‘. Disponível em:  

http://www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=15#ixzz3BcdkojQL.  

Acesso em: 27/08/2014. 

 

Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e 

ricos, mas pouco felizes, porque não tinham concretizado o maior sonho deles: 

terem filhos. 

— Se pudéssemos ter um filho! — suspirava o rei. 

— E se Deus quisesse, que nascesse uma menina! —animava-se a 

rainha. 

— E por que não gêmeos? — acrescentava o rei. 

Mas os filhos não chegavam, e o casal real ficava cada vez mais triste. 

Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com 

os gracejos dos bufões, e em todo o castelo reinava uma grande melancolia. 

Mas, numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no 

fundo do parque real. E, de repente, pulou para fora da água uma rãzinha. 

— Majestade, não fique triste, o seu desejo se realizará logo: Antes que 

passe um ano a senhora dará à luz uma menina. 

E a profecia da rã se concretizou, e meses depois a rainha deu a luz a 

uma linda menina. 

O rei, que estava tão feliz, deu uma grande festa de batizado para a 

pequena princesa que se chamava Aurora. 

Convidou uma multidão de súditos: parentes, amigos, nobres do reino e, como 

convidadas de honra, as treze fadas que viviam nos confins do reino. Mas, 

quando os mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro-mor correu 

até o rei, preocupadíssimo. 

— Majestade, as fadas são treze, e nós só temos doze pratos de ouro. O 

que faremos? A fada que tiver de comer no prato de prata, como os outros 

convidados, poderá se ofender. E uma fada ofendida…  

O rei refletiu longamente e decidiu: 

— Não convidaremos a décima terceira fada — disse resoluto. — Talvez 

nem saiba que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa. Assim, não 

teremos complicações. 

http://www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=15#ixzz3BcdkojQL


 

Partiram somente doze mensageiros, com convites para doze fadas, 

conforme o rei resolvera. 

No dia da festa, cada uma das fadas chegou perto do berço em que 

dormia a princesa Aurora e ofereceu à recém-nascida um presente 

maravilhoso. 

— Será a mais bela moça do reino — disse a primeira fada, debruçando-

se sobre o berço. 

— E a de caráter mais justo — acrescentou a segunda. 

— Terá riquezas a perder de vista — proclamou a terceira. 

— Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu — afirmou a quarta. 

— A sua inteligência brilhará como um sol — comentou a quinta. 

Onze fadas já tinham passado em frente ao berço e dado a pequena 

princesa um dom; faltava somente uma (entretida em tirar uma mancha do 

vestido, no qual um garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete) 

quando chegou a décima terceira, aquela que não tinha sido convidada por 

falta de pratos de ouro.  

Estava com a expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente 

ofendida por ter sido excluída. Lançou um olhar maldoso para a princesa 

Aurora, que dormia tranquila, e disse:  

— Aos quinze anos a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e 

morrerá. 

E foi embora, deixando um silêncio desanimador e os pais 

desesperados. 

Então se aproximou a décima segunda fada, que devia ainda oferecer 

seu presente. 

— Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho 

poderes só para modificá-la um pouco. Por isso, Aurora não morrerá; dormirá 

por cem anos, até a chegada de um príncipe que a acordará com um beijo. 

Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei, decidiu tomar 

providências, mandou queimar todas as rocas do reino. E, daquele dia em 

diante, ninguém mais fiava, nem linho, nem algodão, nem lã. Ninguém além da 

torre do castelo.  

Aurora crescia, e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam 

dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa, os súditos a adoravam.  



 

No dia em que completou quinze anos, o rei e a rainha estavam ausentes, 

ocupados numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo 

tivessem até esquecido a profecia da fada malvada.  

A princesa Aurora, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e 

começou a andar pelas salas do castelo. Chegando perto de um portãozinho 

de ferro que dava acesso à parte de cima de uma velha torre, abriu-o, subiu a 

longa escada e chegou, enfim, ao quartinho.  

Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando com o 

fuso uma meada de linho. A garota olhou, maravilhada. Nunca tinha visto um 

fuso.  

— Bom dia, vovozinha.  

— Bom dia a você, linda garota.  

— O que está fazendo? Que instrumento é esse?  

Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com ar 

bonachão:  

— Não está vendo? Estou fiando!  

A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente entre os 

dedos da velhinha.  

— Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira 

assim rápido. Posso experimentá-lo também? Sem esperar resposta, pegou o 

fuso. E, naquele instante, cumpriu-se o feitiço. Aurora furou o dedo e sentiu um 

grande sono. Deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no 

aposento, e seus olhos se fecharam.  

Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio.  

Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de 

caça.  

Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os 

cães no pátio e os pássaros no telhado. 

Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as 

louças; adormeceram os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que 

enrolavam seus cabelos.  

Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar, 

parou também o vento que assobiava na floresta. Nada e ninguém se mexiam 

no palácio, mergulhado em profundo silêncio.  



 

Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata. Tão extensa 

que, após alguns anos, o castelo ficou oculto.  

Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a 

bandeira hasteada que pendia na torre mais alta.  

Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história da princesa 

Aurora, a bela adormecida que descansava, protegida pelo bosque cerrado. A 

princesa Aurora, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente 

castigada por um destino cruel.  

Alguns cavalheiros, mais audaciosos, tentaram sem êxito chegar ao 

castelo. A grande barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, 

parecia animada por vontade própria: os galhos avançavam para cima dos 

coitados que tentavam passar: seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los 

sangrar, e fechavam as mínimas frestas.  

Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições 

lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a 

própria vida.  

Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. 

Soube pelo bisavô a história da bela adormecida que, desde muitos anos, 

tantos jovens a procuravam em vão alcançar.  

— Quero tentar também — disse o príncipe aos habitantes de uma 

aldeia pouco distante do castelo.  

Aconselharam-no a não ir. — Ninguém nunca conseguiu!  

— Outros jovens, fortes e corajosos como você, falharam… 

— Alguns morreram entre os espinheiros… 

— Desista!  

Muitos foram, os que tentaram desanimá-lo.  

No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade se 

completavam justamente os cem anos da festa do batizado e das predições 

das fadas. Chegara, finalmente, o dia em que a bela adormecida poderia 

despertar. 

Quando o príncipe se encaminhou para o castelo viu que, no lugar das 

árvores e galhos cheios de espinhos, se estendiam aos milhares, bem 

espessas, enormes carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela mata de 



 

flores cheirosas se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir; e 

voltou a se fechar logo, após sua passagem.  

O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte levadiça estava 

abaixada e dois guardas dormiam ao lado do portão, apoiados nas armas. No 

pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros 

encostados nos cantos; os cavalos que ocupavam as estrebarias dormiam em 

pé.  

Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo que o 

príncipe ouvia sua própria respiração, um pouco ofegante, ressoando naquela 

quietude. A cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira.  

Salões, escadarias, corredores, cozinha… Por toda parte, o mesmo 

espetáculo: gente que dormia nas mais estranhas posições.  

O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o 

portãozinho de ferro que levava à torre, subiu a escada e chegou ao quartinho 

em que dormia A princesa Aurora.  

A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos, espalhados nos 

travesseiros, o rosto rosado e risonho. O príncipe ficou deslumbrado. Logo que 

se recobrou se inclinou e deu-lhe um beijo.  

Imediatamente, Aurora despertou, olhou para o príncipe e sorriu.  

Todo o reino também despertara naquele instante.  

Acordou também o cozinheiro que assava a carne; o servente, 

bocejando, continuou lavando as louças, enquanto as damas da corte voltavam 

a enrolar seus cabelos.  

O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés, e o vento 

fazia murmurar as folhas das árvores. A vida voltara ao normal. Logo, o rei e a 

rainha correram à procura da filha e, ao encontrá-la, chorando, agradeceram ao 

príncipe por tê-la despertado do longo sono de cem anos.  

O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa em casamento que, por 

sua vez, já estava apaixonada pelo seu valente salvador.  

Eles, então, se casaram e viveram felizes para sempre. 

 

Professor: 

Explicar ao aluno que esse conto trata da luta empreendida pela menina 

para alcançar a condição de mulher, que se constrói a partir de sonhos e 



 

vontades concretas, evidenciando que a adolescência é a etapa dessa 

passagem de maturação.  

A esse respeito, Marilena Chauí (1984, p.35) afirma que nos contos de 

fadas: ―a adolescência é um período de feitiço, encantamento, sortilégio que 

tanto podem ser castigos merecidos quanto imerecidos, mas que servem de 

refúgio ou de proteção para a passagem da infância à idade adulta.‖ E ainda 

explica o comportamento das pessoas sobre os relacionamentos afetivos: ―A 

expressão, muito usada antigamente, ―esperar pelo príncipe encantado‖ ou 

―pela princesa encantada‖ não queria dizer apenas a espera por alguém muito 

bom e belo, mas também a necessidade de aguardar os que estão enfeitiçados 

porque ainda não chegou a hora do desencantamento.‖  

 

1) Vamos registrar por escrito a síntese do conto que lemos: 

R. Podemos sintetizar o conto "A Bela Adormecida", escrito pelos Irmãos 

Grimm, nos séculos XVII e XVIII, dessa maneira: 

O início da narração é o nascimento da princesa, imensamente desejada pelos 

pais, ao completar seus quinze anos adormeceu em sono profundo durante 

cem anos, devido a um feitiço de uma fada má. Porém a maldição se desfaz 

com o surgimento do príncipe.   

 

2) Qual era o nome da princesa? E qual era seu apelido? 

R. Logo após o nascimento, a pequena princesa passou a ser chamada pelo 

nome próprio de Aurora. O apelido era Bela Adormecida e a sua história era 

muito conhecida durante os cem anos em que adormeceu encantada. 

 

3) Considere os significados de Aurora e estabeleça uma analogia com o 

conteúdo do conto. 

R. Aurora significa "amanhecer". É um termo oriundo do Latim. Aurora é uma 

claridade visível no céu antes do nascer do sol e que indica o começo do dia. 

No sentido figurado aurora significa a infância, juventude, princípio da vida. 

Disponível em: http://www.significados.com.br/aurora/ . Acesso em: 24/09/2014. 

Figurado. A fase inicial da vida; a infância, a adolescência ou a juventude. 

Disponível em: http://www.dicio.com.br/aurora/. Acesso em: 24/09/2014. 

 

http://www.significados.com.br/aurora/
http://www.dicio.com.br/aurora/


 

4) Quantas fadas estiveram no batizado/nascimento da Bela Adormecida? O 

que elas representam?  

R. As treze fadas representam o poder em diversas facetas do sujeito. E uma 

delas, a preterida, a rejeitada é um símbolo veemente do lado mais obscuro, 

vingativo e cruel desse sujeito, justamente por ser esquecida na história, torna-

se cheia de fúria, sofre a repressão e traça o trágico destino da heroína: sua 

morte aos 15 anos. 

 

5) E quais foram os presentes que lhe concederam? Explique a importância de 

cada um na vida de uma pessoa do gênero feminino. 

R. Os presentes foram: beleza, caráter justo, riquezas, caridade, inteligência.  

 

Professor: 

É importante comentar e explicar a questão de gênero, que é histórica e 

necessita de discussão, esse pode ser um momento oportuno: 

Segundo Gagnebin (1997, p.45), na sociedade antiga, originária da 

cultura ocidental, formou-se essa concepção: ―as mulheres teriam recebido a 

sensibilidade e a natureza, o silêncio e o jogo, mas também a tagarelice, a 

inércia e a insuficiência‖, características opostas ao ―sujeito masculino, pleno, 

autônomo e detentor do discurso verdadeiro‖. 

 

 6) Esse conto de fada nos permite compreender alguns sentidos da imagem 

feminina, preservados na história da humanidade, de maneira atemporal?  

R. Idealizou-se a figura da mulher na condição desde menina vivendo frágil e 

submissa, dependendo da presença do homem para protegê-la e determinar 

como será modificada sua condição, ou seja, a existência depende do meio e é 

determinada pela presença masculina. Há uma essência de feminilidade, 

construída de maneira histórica e machista. 

Marilena Chauí expõe que no conto A Bela Adormecida, há várias figuras 

femininas superpostas, a saber, (p. 37):  

―a mãe ausente; a fada má que maldiz a criança; a fada boa que substitui a 

morte pelo sono e promete um salvador; a velha fiandeira, desobediente, que 

conservou o fuso proibido; a menina curiosa e desprevenida que, andando por 

lugares desconhecidos e subindo por uma escada (símbolo da relação sexual) 



 

se fere e adormece, à espera da espada e do beijo. A fada má pune o rei que a 

excluiu de uma festa dedicada à fertilidade (o nascimento da princesa), a 

punição consistindo em decretar a morte da menina quando esta apresentar os 

sinais da fertilidade (maldição que simboliza o medo das meninas diante da 

menstruação e da alteração de seus corpos). 

 

7) A Bela Adormecida foi ferida pelo fuso e mergulhou num sono de cem anos. 

Imagine que esse sono era povoado de sonhos e descreva-os. 

 

8) O fuso que adormeceu a princesa pode ser considerado um fantasma, que é 

um limite entre a realidade (vigília) e a ficção (sono, projeção do inconsciente), 

e ainda culminam no mistério do fio formando o tecido na roca. Qual é o 

sentido disso? 

R. É a passagem do tempo e os fatos que são inevitáveis, como a maturidade 

física da pessoa, é algo natural e nenhuma força pode conter. 

 

9) Você já deve ter ouvido a expressão ―Para os pais, os filhos são sempre 

crianças.‖ Explique-a, considerando a cena em que todos adormecem no reino 

por exatos cem anos. E o que significa o beijo do príncipe que desperta a 

heroína e todo o castelo do sono profundo? 

R. O surgimento do príncipe no momento certo, em que a ela está mais madura 

e preparada para viver experiências da vida adulta, significa que pode ser 

amada e amar outras pessoas fora do reduto da família (os pais). E o beijo é 

um símbolo desse despertar para a maturidade e de superação dos medos de 

relacionamento com o sexo oposto. 

 

10) É natural que ao passar dos anos ocorra o desenvolvimento da criança, 

não apenas fisicamente, e assim procure a sua autonomia. Em quais cenas 

percebemos isso? 

R. Aos quinze anos, a princesa sai sozinha pelo palácio, segue o instinto da 

sua curiosidade, quer conhecer e experimentar novas realidades, portanto, sai 

do reduto de proteção que os pais lhe impunham. 



 

Então se pode afirmar que ao subir a longa escada, a princesa se desvencilha 

de sua ingenuidade para enfrentar os desafios e os perigos do mundo, que 

culminam com a efetivação do feitiço, por isso cai em sono profundo.  

 

11) Explique essa afirmação sobre o sono da Aurora: 

―Este sono significa o medo da criança em enfrentar uma nova etapa da vida 

porque, mesmo expressando o desejo de ser independente, considera-se 

impotente longe dos cuidados dos pais.‖ (BETELHEIM, 1999).  

R. Os pais da princesa foram superprotetores, mas deixaram de convidar, à 

festa do batizado, uma fada, representante da maldade, que se vingou na 

pequena princesa, e também o rei não deu conta de preservá-la do 

encantamento, foi negligente ao deixar de queimar uma roca, o que despertou 

a curiosidade da menina, aos 15 anos. E isso ocorreu porque os seus pais a 

deixaram sozinha no palácio.  

 

12) O que significa esse fragmento do conto? 

―No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade se completavam 

justamente os cem anos da festa do batizado e das predições das fadas. 

Chegara, finalmente, o dia em que a bela adormecida poderia despertar.‖ 

R. A Bela Adormecida dependia única e exclusivamente do príncipe para ser 

feliz, e a sua decisão, após os cem anos de sono profundo, foi o que 

determinou o final feliz. 

 

13) Considere o sentido dessas palavras de Georges Bernanos, e faça uma 

analogia com o conto trabalhado. 

A esperança adquire-se. 

Chega-se a esperança através da verdade, 

Pagando o preço de repetidos esforços e de uma longa paciência. 

Para encontrar a esperança é necessário ir além do desespero. 

Quando chegamos ao fim da noite, encontramos a aurora. 

Disponível em: http://www.lexico.pt/aurora/. Acesso em: 24/09/2014. 

 

14) Quais são os objetos ou seres mágicos que aparecem nesse conto? Em 

quais cenas surgem? 

http://www.lexico.pt/aurora/


 

15) É interessante explorar algumas características dos contos de fadas, 

registrando no quadro abaixo a estrutura da narrativa: 

SITUAÇÃO 

INICIAL       

ÉPOCA LOCAL CONFLITO CLÍMAX SITUAÇÃO 

FINAL 

      

 

Professor: 

É útil explicar aos alunos os componentes das histórias moralizantes 

tradicionais, elencados abaixo, embora apareçam muitas vezes disfarçados na 

literatura infantil: 

 

- Equilíbrio: na situação inicial se reproduz a ordem adulta da sociedade, com 

normas rígidas de comportamento; 

- Problema: dá-se com o rompimento dessas normas; é a instauração do 

conflito; 

- Desenvolvimento: o sujeito sofre as consequências do rompimento das 

normas (doença, privações, medo, etc.); há tentativas de solução, com ou sem 

o auxílio de outros personagens, entra também a esfera do maravilhoso, do 

elemento mágico; 

- Clímax: é o momento de maior tensão da narrativa, em que a situação deve 

se concluir e é inevitável. 

- Desenlace ou desfecho: o equilíbrio é restabelecido (o sujeito se arrepende e 

aceita a norma ou é castigado), ou seja, pode ser feliz ou não, caso haja a 

solução do problema e o restabelecimento do equilíbrio inicial.  

Os elementos do texto narrativo que formam o enredo, a essência da 

história, exposto pelo desencadear das ações/fatos são: 

- Foco narrativo (1º ou 3º pessoa); 

- Personagens (protagonista, antagonista e coadjuvante ou secundárias); 

- Narrador (narrador-personagem, narrador-observador). 

- Tempo (cronológico e psicológico); 

- Espaço. 

 

 

 



 

Professor: 

As atividades que seguem são textos complementares ao conto de fadas 

lido, o que permite uma análise mais aprofundada dos discursos e maneira 

diferenciada de interpretá-los. 

 

Módulo I, atividade 2 

O texto a seguir é ‗A Bela que despertou‘ é uma adaptação do Conto de 

fadas para mulheres do séc. XXI, de Luís Fernando Veríssimo. O conto original 

está disponível em: http://pensador.uol.com.br/frase/NjcxMTQ2/. Acesso em: 

31/08/2014.  

E o texto ‗A Bela que despertou‘, que transcrevo abaixo, está disponível 

em: http://angelagg-sombrio.blogspot.com.br/2012. Acesso: 10/09/2014. 

 

Era uma vez uma linda moça que perguntou a um lindo rapaz: 

- Você quer casar comigo? 

Ele respondeu: 

- Não! 

E a moça viveu feliz para sempre, foi viajar, fez compras, conheceu 

muitos outros rapazes, visitou muitos lugares, foi morar na praia, comprou outro 

carro, mobiliou sua casa, sempre estava sorrindo e de bom humor, nunca lhe 

faltava nada, ia ao shopping com as amigas sempre que dava vontade e 

ninguém mandava nela. 

O rapaz ficou barrigudo, careca, corcunda, banguela, ficou sozinho e 

pobre, pois não se constrói nada sem uma mulher. 

                                         Fim!!! 

 

1) Será que a linda moça que pediu em casamento o lindo rapaz era 

apaixonada por ele? 

R. Poderia ser apaixonada, tanto que o pediu em casamento, mudando o que é 

tradicional, atitude tomada pelos homens, dando a entender que ela é muito 

decidida e não se deixou abalar ou abater pela resposta negativa que recebeu. 

 

2) Com a resposta negativa que recebeu, podemos afirmar que ela sofreu 

desilusão amorosa? 

http://pensador.uol.com.br/frase/NjcxMTQ2/
http://angelagg-sombrio.blogspot.com.br/2012


 

R. Não se desiludiu, justamente pelo início do parágrafo, que segue após a 

resposta negativa: ―E a moça viveu feliz para sempre‖, porque o texto afirma 

que conheceu muitos outros rapazes e sempre estava sorrindo e de bom 

humor, dando a entender que teve outros relacionamentos amorosos. 

 

3) A história termina afirmando ―não se constrói nada sem uma mulher.‖ Você 

concorda? 

Resposta subjetiva, possivelmente o gênero masculino terá discurso diferente, 

cabe aqui uma discussão para se evidenciar a necessidade da igualdade de 

gênero. 

 

Professor: 

Em relação a esse texto, proponho assistir dois vídeos, que 

coincidentemente têm o mesmo nome Conto de fadas do séc. XXI, o primeiro é 

uma animação e o segundo é um teatro, são adaptações do Conto de fadas 

para mulheres do séc. 21, de Luís Fernando Veríssimo. 

 

Módulo I, atividade 3 

‗Conto de fadas do século XXI‘, outra adaptação do Conto de fadas para 

mulheres do séc. XXI, de Luís Fernando Veríssimo. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=C7PKQljj_DI. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qPABLflj4-c. Acesso em 21/06/06. 

 

Analisando os vídeos: Em relação ao teatro questões 1 a 8, e em relação a 

animação questões 9 a 12. 

 

1) A personagem está satisfeita no início da narração, por quê? 

R. Ela está feliz porque diz que tudo é perfeito e repete a qualidade lindo para o 

dia, o carro, o castelo, o riacho, concluindo seu pensamento que tudo está 

maravilhoso. 

 

2) O sapo surge na história e faz uma pergunta ―Linda princesa, é você?‖. Qual 

é a resposta que recebe? Explique qual o sentido disso? 

https://www.youtube.com/watch?v=C7PKQljj_DI
https://www.youtube.com/watch?v=qPABLflj4-c


 

R. Ela responde ―Eca, quem é você?‖, essa frase demonstra que sente repulsa 

pelo sapo, porque é asqueroso. E ainda não responde que é a linda princesa, 

compreendendo que é uma garota comum, sem nada de título nobre de 

princesa. 

 

3) Ele se apresenta: ―Eu sou um príncipe de uma corte muito distante‖. E ela 

responde com firmeza ―Eu não acredito nisso!‖. O que isso significa? 

R. Significa que ela não acredita em contos de fadas, mas ele diz que ela 

deveria acreditar, há uma força antagônica, a dimensão da consciência da 

realidade e a projeção do inconsciente do sonho. O significado pode ser que há 

um perigo em se viver fantasiando a realidade, é preciso ter esperteza e 

realizar as melhores escolhas, sem preocupar-se com títulos ―ser princesa ou 

casar-se com um príncipe‖, simplesmente pelo status social, mas sim, em ser 

feliz, baseando-se em sua vida. 

 

4) O que é ser feliz para sempre para o sapo? 

R. É poder casar e construir uma lar feliz no castelo, com a sua mãe morando 

junto, a esposa preparando seu jantar, lavando suas roupas e criando os filhos. 

 

5) Por que houve mudança da imagem colorida do vídeo para em preto e 

branco? 

R. Porque demonstra a imaginação da garota, ela projeta, para um futuro 

próximo, tudo o que a rã havia falado, para considerar/julgar se era positivo 

aceitar a proposta da rã encantada. 

 

6) A imaginação da personagem revela quais situações? 

R. Uma filha mal-educada, mimada e uma sogra terrível, que disse não ser feliz 

com  o casamento do filho, desejava que tivesse se casado com uma princesa 

linda e loira do norte, e cobra todo serviço dela, arrumar a casa, fazer o jantar, 

o príncipe surge pedindo que lave suas roupas. 

 

7) A última frase da protagonista é ―Casar com um príncipe rã, nem morta!‖. 

Explique considerando o final em que ela retorna à realidade. 



 

R. Está bem satisfeita, sendo servida por um belo rapaz, que parece ser seu 

serviçal, a trata por madame, fala em francês. E lhe traz um lanche e pergunta 

se deseja um vinho, ao que ela responde sim, porque o dia foi desgastante, 

visto que decidiu sobre seu futuro. 

 

8) No início ele afirma que é um príncipe de uma corte muito distante, logo 

após afirma que uma bruxa má lançou um encanto e se tornou ―essa rã 

asquerosa‖ e no final a princesa afirma ―Casar com um príncipe rã, nem morta!‖ 

O que significa? 

R. Ela uniu as duas palavras das falas dele: príncipe e rã, dando a entender 

que estava certa de sua decisão, o título nobre que possuía não era o mais 

importante e  a sua essência de rã nem um pouco sedutora, e, mais, queira 

casar com quem ela realmente conhecesse. A princesa quer escolher com 

quem casar e não pensa necessariamente em casar com um príncipe, parece 

estar preocupada nesse momento com as questões ecológicas, ambientais, 

dando a entender que é preocupada com causas sociais, bem maiores que a 

obrigatoriedade das histórias das princesas se casarem com os príncipes que 

as encontram, que surgem como um milagre em suas vidas e não que elas 

conhecem e têm o direito de escolher ou não. 

 

9) Qual é o gesto repetido pela da princesa na maioria da animação? 

R. O gesto é movimentar a cabeça para a direita e para a esquera, demonstra 

uma negação ao que está sendo dito/proposto pelo sapo. 

 

10) Na animação afirma-se que a princesa morava ―numa terra muito distante‖ 

e que era ―linda, independente e cheia de autoestima‖. O que isso significa no 

contexto? 

R. Ela não se contenta em ser apenas a esposa do príncipe, a administradora 

do lar e viver feliz para sempre significa bem mais que isso, ela é 

independente, quer dizer que faz suas escolhas, valoriza-se enquanto pessoa 

porque tem autoestima, então o fato de morar ―numa terra muito distante‖ 

significa que esse deve ser o perfil do gênero feminino, não se moldar ao 

discurso masculino, anulando sua inteligência e liberdade para agradar e 

beneficiar quem quer explorá-la. 



 

 

11) Qual a relação do teatro com a animação que você assistiu anteriormente? 

R. Na animação, a última cena da princesa é saborear a perna de sapo 

acompanhada com cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco. 

No teatro ela degusta um lanche ao sabor de um vinho, sendo que a última 

imagem tem o belo rapaz passando com a garrafa do vinho e bebendo, 

denotando uma proximidade, mesmo que indireta, da jovem e dele, mas ele 

não é o príncipe desencantado, justamente por ser submisso, houve aqui uma 

inversão de papéis, onde a mulher não tem a função de servir ao homem.  

 

12) A última cena da animação mostra a princesa sorrindo e que está 

pensando consigo mesma, e ainda fala o seu pensamento: ―Eu hein, nem 

morta!‖. Esse foi o único momento em que falou. Explique. 

R. O fato do sapo, o belo príncipe encantado pela bruxa má, ter voz e ser o 

único a fazer uso da palavra, diz tudo o que deseja e todo o seu dizer é em seu 

próprio benefício, sendo à princesa reservada apenas tarefas para servi-lo: 

cozinhar, lavar, ter/cuidar dos filhos. É a representação da sociedade patriarcal, 

machista, em que  mulher não tem o direito à voz, é reservada a imposição do 

silêncio, e, o pior, é a obrigação de obedecer o discurso do gênero masculino. 

 

Módulo I, atividade 4 

Um recorte do filme A Bela Adormecida, da Disney, traz a música ‗Foi você‘, 

cantada pela princesa Aurora e pelo príncipe Filipe, ao se conhecerem. 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6jO-2vsZduw. Acesso em: 21/06/2014. 

 

Foi você o sonho bonito que eu sonhei 

Foi você eu lembro tão bem você na minha visão 

E me fez sentir que o meu amor nasceu então 

E aqui está você, somente você a mesma visão 

Aquela do sonho que eu sonhei... 

La lalalalalalalala...  

e aqui está você somente você a 

Mesma visão... 

https://www.youtube.com/watch?v=6jO-2vsZduw


 

 

Aquela do sonho que eu sonhei 

 

Foi você o sonho bonito que eu sonhei 

Foi você eu lembro tão bem você na minha visão 

E me fez sentir que o meu amor nasceu então 

E aqui está você, somente você a mesma visão 

Aquela do sonho que eu sonhei... 

 

1) Será possível conhecer uma pessoa por meio de sonho? Comente. 

 

2) Essa pessoa dos sonhos da princesa, podemos afirmar que é idealizada e 

existe apenas na sua imaginação? 

 

3) É possível afirmar que o príncipe que surgiu na floresta, dançou e cantou 

com ela, é realmente aquele que a fará feliz? 

 

4) Essa parte do filme traz a possiblidade do ‗amor à primeira vista‘? 

 

A Linda Rosa Juvenil – vídeos. Disponível em: 

http://youtu.be/fdh8HG9aEbI?list=UU96tq0fVR8PM9ErJUfO-gHQ 

http://www.youtube.com/watch?v=cX1kEyBQM0g&feature=related. 

Acesso em: 30/08/2014. 

 

A Linda Rosa Juvenil – letra. Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=50511 

http://www.vagalume.com.br/os-pequerruchos/a-linda-rosa-

juvenil.html#ixzz2YvBtE4pr. Acesso em: 30/08/2014. 

 

A linda Rosa juvenil, juvenil, juvenil. 

A linda Rosa juvenil, juvenil, juvenil. 

Vivia alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar. 

Vivia alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar. 

 

http://youtu.be/fdh8HG9aEbI?list=UU96tq0fVR8PM9ErJUfO-gHQ
http://www.youtube.com/watch?v=cX1kEyBQM0g&feature=related
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=50511
http://www.vagalume.com.br/os-pequerruchos/a-linda-rosa-juvenil.html#ixzz2YvBtE4pr
http://www.vagalume.com.br/os-pequerruchos/a-linda-rosa-juvenil.html#ixzz2YvBtE4pr


 

E um dia veio a bruxa má, muito má, muito má. 

E um dia veio a bruxa má, muito má, muito má. 

Que adormeceu a Rosa assim, bem assim, bem assim. 

Que adormeceu a Rosa assim, bem assim, bem assim. 

 

E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor. 

E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor. 

E o tempo passou a correr, a correr, a correr. 

E o tempo passou a correr, a correr, a correr. 

 

E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei. 

E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei. 

Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim. 

Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim. 

 

E os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar. 

E os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar. 

E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei. 

E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei. 

 

1) A alegria e beleza da Rosa motivou a ação da bruxa má, por quê? 

R. A bruxa é um modelo de maldade e feiura, por ser má alimenta em si toda 

espécie de sentimentos negativos, por isso sentiu inveja da Rosa e quis 

prejudicá-la. A figura da bruxa foi realmente má ao fazer a Rosa adormecer e 

como consequência cresceu um mato ao redor e o tempo passou rápido, como 

não podia deixar de ser. Essa ação da bruxa impediu a Rosa de conhecer 

jovens e ter a oportunidade de se apaixonar por um deles. 

 

2) Na primeira estrofe diz que a Rosa vivia alegre em seu lar. Será que o ato de 

dançar com o rei no final é sinônimo de felicidade? 

R. A dança não é nesse contexto apenas uma expressão de alegria 

necessariamente, pois o fato de alguém realizar algo que liberte outra pessoa, 

causa uma sensação de gratidão que até a obriga externar o que sente, na 



 

música foi por meio da dança e do aplauso do público, uma forma de elogiar 

seu gesto nobre. 

 

3) A personagem Bela Adormecida é também conhecida como Rosa Silvestre, 

devido ao roseiral e espinhos, que formaram um muro protetor (Bettelheim, 

2002). A heroína da música é Rosa e o que significa esse nome? 

R. O significado pode ser a beleza, delicadeza, fragilidade, imaturidade, e 

justamente por isso ―deve ser protegida pelos espinheiros‖. BETTELHEIM, 

2002, p.248). 

 

4) Um belo rei surgiu e a despertou, por isso os dois dançaram e todo o público 

é convidado/mandado a bater palmas para o gesto benevolente do rei. O que 

isso pode significa? 

R. Ela é uma jovem e ele é um rei, por esses substantivos notamos uma 

diferença grande de idade entre os dois.  

 

5) E se a Rosa e o Rei casassem, o que estaria representando? 

R. É possível perceber uma união entre os dois baseada no interesse 

financeiro, no status social. 

 

Módulo I, atividade 5 

E o texto de autoria desconhecida ‗Será que príncipe encantado existe?‘ 

faz uma profunda reflexão sobre a idealização das figuras feminina e masculina 

nos relacionamentos afetivos, bem aos moldes da linguagem coloquial, trata da 

temática de maneira objetiva: 

 

Será que príncipe encantado existe? 

Existe sim, mas não como nos contos de fadas. 

O verdadeiro príncipe encantado, na maioria das vezes, não tem cavalo 

branco, ou até carro, mas isso não importa, ele vai até a sua casa a pé, só para 

te ver, o príncipe encantado não precisa ter as melhores roupas, roupas de 

gala, pra ser um príncipe. 

Ele tem que tratar uma garota bem, com respeito e sem magoá-la. 

Um príncipe deve ser gentil e tratar a garota com carinho. 



 

Um verdadeiro príncipe não machuca o coração da princesa. 

Encontrar um príncipe é muito difícil, não podemos nos iludir e achar que 

é fácil como nos contos de fada, mas também não é impossível se você tiver 

um pouco de sorte e for também uma princesa. 

 

Professor: 

As duas perguntas são subjetivas, as respostas devem ser apenas bem 

argumentadas, com lógica e fundamento, não necessita estar de acordo com 

os textos que as precedem. 

 

1) Responda a pergunta que intitula o texto anterior: ‗Será que príncipe 

encantado existe?‘ 

 

2) A protagonista de um filme terminou seu namoro com um homem que a fazia 

feliz, por alguns motivos. Considere a conversa dela com a sua mãe. 

"- Toda mulher tem um príncipe encantado. Só tem que reconhecê-lo quando 

chegar.  

- Mãe, o príncipe encantado a gente saca no ato!  

- O seu príncipe encantado não vai resgatar você em uma carruagem puxada a 

cavalo. Não é quem você quer. Você procura um homem que seja seu 

parceiro, que enfrente o mundo a seu lado. ―Precisa atualizar seu conto de 

fadas.‖ 

 

Você concorda com as palavras da mãe da protagonista? 

 

Professor: 

Comentar com os alunos as informações seguintes referentes ao conto 

A Bela Adormecida, para respaldar ou ampliar a AD dos alunos, a fim de que 

elaborem suas respostas posteriores, referentes aos textos subsequentes: 

 

A maturidade do sujeito passa necessariamente pela consciência e/ ou 

vivencia de que a perfeição dos relacionamentos e do Outro não existe, e que 

procurar a perfeição é insistir em permanecer na ingenuidade da infância, em 

que se idealiza um mundo cercado de seres perfeitos em beleza, bondade, 



 

poder, coragem...  E deixar essas ilusões é o enfrentamento de que somos 

artífices de nossos destinos, perseguidores constantes de nossa felicidade, e 

acima de tudo, que não dependemos do outro para sermos realmente felizes, 

mas é o resultado de minhas escolhas positivas ou não. Enfim, é não exigir ou 

esperar passivamente que o melhor nos aconteça, mas ao contrário, é ter 

atitude de busca efetiva e realização. 

O conto A Bela Adormecida diferencia-se dos outros, justamente por não 

ser necessário aos heróis passarem por grandes provas, a protagonista 

expressa uma reflexão muita profunda sobre a importância da concentração 

em si mesma, como requisito para uma maturação, ou mesmo realizar-se na 

vida. E esse fenômeno é constante, principalmente durante a adolescência e 

juventude, em que é saudável esse refugio em si mesmo, num processo de 

passividade positiva, de autoconhecimento. Após esse estagio e/ período 

aprende-se que tudo passa e retorna-se à normalidade, ou mesmo à felicidade 

e satisfação existencial. 

―Após se terem fortalecido na solidão, eles têm agora de se tornar eles 

próprios... A Bela Adormecida encoraja a criança a não recear os perigos da 

passividade…. A Bela Adormecida diz que um longo período de sossego, de 

contemplação, de concentração em si próprio, pode conduzir aos maiores 

efeitos.‖ (Bettelheim 2011, pp. 344 e 345) 

 

Módulo I, atividade 6 

Assistir ao Vídeo de dez minutos ‗ A Bela Adormecida da Disney‘.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4a_rkGnTxPM.  

Acesso em 21/06/2014. 

 

Módulo I, atividade 7 

Desenho Contos de Fadas Furados: A Bela Adormecida 

Contos de Fadas Furados (FracturedFairy Tales, no original em inglês) 

era uma série de desenhos animados que satirizava os contos de fadas 

clássicos. Estreou em 1959 na rede americana NBC e foi produzido por Jay 

Ward (o mesmo produtor de George, o Rei da Floresta). 

https://www.youtube.com/watch?v=4a_rkGnTxPM


 

São perceptíveis várias diferenças nas versões tradicionais e 

modernizadas dos contos de fadas, eis algumas bem reincidentes: 

Os contos modernos trazem algo de novo ao que é maravilhoso, aos 

elementos mágicos, e desse modo suas temáticas são muito próximas do 

cotidiano da sociedade, justamente por apresentar caráter social, religioso, 

ético, existencial.  

Apreciados pelo público, fascinam não apenas crianças, visto que a 

indústria cinematográfica vê nos contos de fadas um nicho muito valioso, e os 

explora em riquíssimas produções com elevadas bilheterias. Nesse sentido os 

contos são importantes na formação dos sujeitos sociais, que se enriquecem 

via apreciação dos mesmos, humanizando-se sempre mais, tornando os contos 

de fadas atualizados e permitindo maior popularização dos mesmos. 

As personagens dos contos de fadas tradicionais apresentam 

características bem marcantes: a princesa perfeita, bela e graciosa; o príncipe 

belo, corajoso e forte; a fada boa e a bruxa feia, má e egoísta.  

No conto de fadas furado ‗A Bela Adormecida‘, o desfecho é 

imprevisível, talvez não corresponderá às expectativas do sujeito aluno, 

depende do seu grau de maturidade, visto que não é feliz para a princesa 

ambiciosa, egoísta e má, podendo ser um ponto de vista mais realista aos 

mesmos, a lei famosa da física: ―toda ação tem uma reação‖ ou ―todo efeito 

tem uma causa‖, alertando de que não se pode fugir às responsabilidades dos 

seus atos. 

Os contos de fadas tradicionais destinadas ao público infanto-juvenil não 

se referem à vida real, mas à possibilidades de acontecimentos. E ainda seus 

personagens passivos, não buscam a solução para seus problemas, mas 

dependem de um elemento maravilhoso, geralmente uma fada, para enfrentar 

os impasses que surgem ao longo de sua vida. E as temáticas são comumente 

de caráter afetivo, existencial e econômico. 

Com o passar do tempo surgiu a necessidade de se produzir narrativas 

que abordassem as problemáticas da sociedade sob um ângulo mais realista. 

E os personagens mágicos, como fadas, bruxas cederam espaço a 

personagens reais, que são os protagonistas da sua própria história, desse 

modo abandonam a passividade e tornam-se ativos, justamente por solucionar 

seus problemas sem depender de um elemento maravilhoso, é uma autonomia 



 

intelectual, econômica e até afetiva, isto é, percebe-se temáticas que 

ultrapassam as questões afetivas, existenciais e econômicas. Elas abordam 

problemas sociais como o preconceito, seja ele de ordem física, racial ou outro, 

as relações familiares e amorosas, as drogas, enfim, situações conflitantes que 

atingem quaisquer sujeitos reais.  

 

Professor:  

Leia essa definição de herói, vilão e os demais personagens das 

narrativas, realizada por Cereja e Magalhaes, 2006: 

As personagens classificam-se de acordo com o papel que 

desempenham na história. A personagem que faz o papel principal chama-se 

protagonista Nos contos maravilhosos, o protagonista é um herói ou uma 

heroína que vive grandes aventuras e vence muitos obstáculos. A personagem 

que se opõe ao protagonista, seja porque age contra ele, seja porque tem 

características opostas às dele, é chamado de antagonista. Essa personagem 

é o vilão da história. No conto, há também personagens secundárias. As 

personagens secundárias são aquelas que têm uma participação menor ou 

menos frequente na história. 

   

1) E agora, realize a descrição dos personagens, caracterizando-as física e 

psicologicamente:  

Registre todas as qualidades positivas e negativas dos personagens no quadro 

abaixo:  

 

Protagonista: Bela 

Bonita 

Solitária 

Sonhadora 

Romântica  

Determinada 

Vaidosa 

Crédula 

Ambiciosa  

Antagonista: Bruxa 

Irresponsável (não fez 

na agenda a anotação  

do compromisso) 

Desastrada (não 

acertava a receita da 

cerveja caseira) 

Pobre (morava na área 

da periferia) 

Secundário: Príncipe 

Inoportuno (chegou 

antes do horário devido) 

Jovem 

Corajoso e curioso  

(O que é isso? Deve ter 

uma fera terrível atrás 

dos arbustos, mas eu 

sou um príncipe jovem e 



 

Paciente  

Ingênua (fala com a 

máquina)  

Gosseira (sua boba, 

sai!) 

Apressada/apressada 

(Sem perder tempo...) 

Falsa (fingiu que estava 

dormindo.) 

Humilhada (foi enxotada 

para a rua e caiu numa 

lata de lixo, o que 

violência física e 

psicológica contra a 

mulher) 

 

Esquecida (estou me 

lembrando, eu esqueci 

totalmente do 

compromisso.) 

Bem educada 

Persistente (vou tentar 

de novo; tentou todos os 

feitiços que conhecia) 

Desatenta (não viu que 

o príncipe já havia 

chegado)  

Convencida (―Eu sabia 

que iria...) 

Atrapalhada (―Ops, dei 

mancada‖) 

Má reputação  

Descompromisso (se 

voltar nessa ocasião) 

corajoso, irei até lá, e 

vou golpeá-la, matá-la, 

até ela ficar mortinha. 

Então eu vou.‖) 

Criativo/imaginação fértil  

(deve ter uma fera 

terrível atrás dos 

arbustos) 

Ingênuo (conversar com 

ela, que supostamente 

dormia) 

Romântico (sabia dos 

contos de fadas)   

Convenciodo (disse:  

―Eu vou beijá-la, 

despertá-la e viveremos 

felizes para sempre. É 

isso aí.‖ 

 

2) Leia as frases que a bruxa falou para a Bela: 

- Bem aqui, fazendo cerveja, querida... (...) 

- O que deveria fazer, querida? 

- É só você sentar aqui, querida. 

- Tudo bem, menina, aí vamos nós. (...) Minha cara, nada de fugir hein? 

- Dormiu, querida? 

- Por que não tenta contar morcegos, querida? 

- Não se preocupe, querida, eu já vou me lembrar do feitiço certo. 

 

3) Em todas as frases a bruxa se referiu à Bela seis vezes com o adjetivo 

‗querida‘, e o substantivo ‗menina‘ uma vez apenas. Explique o motivo. 

R. A bruxa não era tão má, em todo momento tratou Bela com boa educação, a 

expressão ‗cara‘, em italiano significa também ‗querida‘ e a expressão ‗menina‘ 

é para evidenciar que a Bela era uma ―jovem donzela, muito bonita‖, e por isso 

imatura, talvez.  



 

 

4) Em dois momentos foi perceptível a infantilização da bruxa, cite-os. 

R. Quando tenta fazer Bela dormir, cantando música de ninar: ―Nana neném, 

que a cuca vem pegar...‖ e sugere ainda ―Por que não tenta contar morcegos, 

querida?‖, fazendo referência a contar carneirinhos na imaginação para induzir 

o sono. 

 

5) Considerando as cenas iniciais do conto de fadas furados, em que ―todos 

passavam direto sem sequer dar uma segunda olhada para ela‖ responda a 

pergunta realizada pela Bela ―Qual seria o problema?‖ 

R. Talvez o problema está na ansiedade da Bela, querer a qualquer custo 

encontrar um rapaz para se casar e se questionava se jamais um jovem bonito 

iria pedir sua mão em casamento. Ela não tinha a menor sorte, mesmo 

procurando pelos ―corações masculinos solitários‖. E tambem ―Dia após dia ela 

ficava parada numa esquina movimentada por onde todos os rapazes bonitos 

do reino mais cedo ou mais tarde passariam‖, demonstrando que estava 

desesperada, muito disponível, não se valorizando, dando a entender que 

qualquer rapaz que se aproximasse, aceitaria para se casar, nem era para 

conhecer primeiramente. 

 

6) No final, após a Bela e o príncipe adormecerem pelo feitiço da bruxa, diz que  

―Se não fosse minha má reputação‖, o que ela deixou de dizer? 

R. Ela afirma nessa expressão que as bruxas dos contos de fadas são sempre 

más e fazer o bem aos heróis não é seu trabalho, mas isso pode ser talvez 

num futuro próximo, quando mudar a mentalidade das pessoas, porque ela 

afirma que após os cem anos, ―se voltar nessa ocasião vamos poder terminar a 

história.‖ E ainda ao consultar sua agenda, vai encontrar o doutor Soneca, que 

possivelmente precisa ficar acordado para realizar sua profissão de médico, de 

forma que ela sabia como reverter o feitiço do sono, para o despertar. 

 

Módulo II, atividade 1 

1. Leitura do conto de fadas A Bela e a Fera. Disponível em:  

http://www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/belaeafera.html. 

Acesso em: 01/10/2014. 

http://www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/belaeafera.html


 

 

A Bela e a Fera - Adaptado dos contos dos irmãos Grimm 

Há muitos anos, em uma terra distante, viviam um mercador e suas três 

filhas. A mais jovem era a mais linda e carinhosa, por isso era chamada de 

"BELA". Um dia, o pai teve de viajar para longe a negócios. Reuniu as suas 

filhas e disse: 

— Não ficarei fora por muito tempo. Quando voltar trarei presentes. O 

que vocês querem? - As irmãs de Bela pediram presentes caros, enquanto ela 

permanecia quieta. 

O pai se voltou para ela, dizendo: 

— E você, Bela, o que quer ganhar? 

— Quero uma rosa, querido pai, porque neste país elas não crescem, 

respondeu Bela, abraçando-o forte. 

O homem partiu, conclui os seus negócios, pôs-se na estrada para a 

volta. Tanta era a vontade de abraçar as filhas, que viajou por muito tempo sem 

descansar. Estava muito cansado e faminto, quando, a pouca distância de 

casa, foi surpreendido, em uma mata, por furiosa tempestade, que lhe fez 

perder o caminho.  

Desesperado, começou a vagar em busca de uma pousada, quando, de 

repente, descobriu ao longe uma luz fraca. Com as forças que lhe restavam 

dirigiu-se para aquela última esperança. 

Chegou a um magnífico palácio, o qual tinha o portão aberto e 

acolhedor. Bateu várias vezes, mas sem resposta. Então, decidiu entrar para 

esquentar-se e esperar os donos da casa. O interior, realmente, era suntuoso, 

ricamente iluminado e mobiliado de maneira esquisita. 

O velho mercador ficou defronte da lareira para enxugar-se e percebeu 

que havia uma mesa para uma pessoa, com comida quente e vinho delicioso. 

Extenuado, sentou-se e começou a devorar tudo. Atraído depois pela luz 

que saía de um quarto vizinho, foi para lá, encontrou uma grande sala com 

uma cama acolhedora, onde o homem se esticou, adormecendo logo. De 

manhã, acordando, encontrou vestimentas limpas e uma refeição muito farta. 

Repousado e satisfeito, o pai de Bela saiu do palácio, perguntando-se 

espantado por que não havia encontrado nenhuma pessoa. Perto do portão viu 

uma roseira com lindíssimas rosas e se lembrou da promessa feita a Bela. 



 

Parou e colheu a mais perfumada flor. Ouviu, então, atrás de si um rugido 

pavoroso e, voltando-se, viu um ser monstruoso que disse: 

— É assim que pagas a minha hospitalidade, roubando as minhas 

rosas? Para castigar-te, sou obrigado a matar-te! 

O mercador jogou-se de joelhos, suplicando-lhe para ao menos deixá-lo 

ir abraçar pela última vez as filhas. A fera lhe propôs, então, uma troca: dentro 

de uma semana devia voltar ou ele ou uma de suas filhas em seu lugar. 

Apavorado e infeliz, o homem retornou para casa, jogando-se aos pés 

das filhas e perguntando-lhes o que devia fazer. Bela aproximou-se dele e lhe 

disse: 

— Foi por minha causa que incorreste na ira do monstro. É justo que eu 

vá... 

De nada valeram os protestos do pai, Bela estava decidida. Passados os 

sete dias, partiu para o misterioso destino. 

Chegada à morada do monstro, encontrou tudo como lhe havia descrito 

o pai e também não conseguiu encontrar alma viva. 

Pôs-se então a visitar o palácio e, qual não foi a sua surpresa, quando, 

chegando a uma extraordinária porta, leu ali a inscrição com caracteres 

dourados: "Apartamento de Bela". 

Entrou e se encontrou em uma grande ala do palácio, luminosa e 

esplêndida. Das janelas tinha uma encantadora vista do jardim. Na hora do 

almoço, sentiu bater e se aproximou temerosa da porta. Abriu-a com cautela e 

se encontrou ante de Fera. Amedrontada, retornou e fugiu através das salas. 

Alcançada à última, percebeu que fora seguida pelo monstro. Sentiu-se perdida 

e já ia implorar piedade ao terrível ser, quando este, com um grunhido gentil e 

suplicante lhe disse: 

— Sei que tenho um aspecto horrível e me desculpo; mas não sou mau 

e espero que a minha companhia, um dia, possa ser-te agradável. Para o 

momento, queria pedir-te, se podes honrar-me com tua presença no jantar. 

Ainda apavorada, mas um pouco menos temerosa Bela consentiu e ao 

fim da tarde compreendeu que a Fera não era assim malvada. Passaram juntos 

muitas semanas e Bela cada dia se sentia afeiçoada àquele estranho ser, que 

sabia revelar-se muito gentil, culto e educado.  

Uma tarde, a Fera levou Bela à parte e, timidamente, lhe disse: 



 

— Desde quando estás aqui a minha vida mudou. Descobri que me 

apaixonei por ti. Bela, queres casar-te comigo?  

A moça, pega de surpresa, não soube o que responder e, para ganhar 

tempo, disse: 

— Para tomar uma decisão tão importante, quero pedir conselhos a meu 

pai que não vejo há muito tempo! 

A Fera pensou um pouco, mas tanto era o amor que tinha por ela que, 

ao final, deixou-a ir, fazendo prometer que após sete dias voltaria. 

Quando o pai viu Bela voltar, não acreditou nos próprios olhos, pois a 

imaginava já devorada pelo monstro. Pulou-lhe ao pescoço e a cobriu de 

beijos. Depois começaram a contar-se tudo que acontecera e os dias passaram 

tão velozes que Bela não percebeu que já haviam transcorrido bem mais de 

sete. 

Uma noite, em sonhos, pensou ver a Fera morta perto da roseira. 

Lembrou-se da promessa e correu desesperadamente ao palácio. Perto 

da roseira encontrou a Fera que morria. Então, Bela a abraçou forte, dizendo: 

— Oh! Eu te suplico: não morras! Acreditava ter por ti só uma grande 

estima, mas como sofro, percebo que te amo. 

Com aquelas palavras a Fera abriu os olhos e soltou um sorriso radioso 

e diante de grande espanto de Bela começou a transformar-se em um 

esplêndido jovem, o qual a olhou comovido e disse: 

— Um malvado encantamento me havia preso naquele corpo 

monstruoso. Somente fazendo uma moça apaixonar-se podia vencê-lo e tu és 

a escolhida. Queres casar-te comigo agora? 

Bela não fez repetir o pedido e a partir de então viveram felizes e 

apaixonados. 

 

 

  Algumas considerações para o sujeito aluno entender o contexto do 

conto A Bela e a Fera: 

A personagem da Fera é um príncipe amaldiçoado, visto que Fera diz à 

Bela "Uma fada malvada me condenou a viver sob esta forma até que uma 

virgem bela consentisse em casar-se comigo" (BETTELHEIM, 2002, p.298), 

mas com a chegada dela, tem a oportunidade de se arrepender pelo mal que 



 

fez no passado e provar que é possível entregar-se ao verdadeiro amor, ao 

mesmo tempo que abandona o egoísmo e todos os sentimentos negativos que 

rondam seu coração. 

A clássica animação da Walt Disney nos conta sobre Bela, a moça 

sonhadora, amante da leitura e dotada de virtudes, tendo maior destaque é não 

se deixar envolver pela futilidade e relacionamento com base em interesse. 

Então sonha com uma vida melhor e não deseja toda a limitação da vida 

interiorana. 

  A mensagem do conto para o sujeito leitor de quaisquer faixas etárias é 

que a aparência não é o mais importante, mas os sentimentos , o ser humano é 

muito superior do que quaisquer aparências, mesmo as mais grotescas, ou 

seja, a essência do ser humano é mais profunda e intensa que quaisquer 

ações e palavras, até mesmo da imagem positiva ou não que formam a seu 

respeito. 

Esse conto A Bela e a Fera foge do ‗lugar-comum‘ dos demais, em que o 

bem e o mal são evidenciados pela aparência das personagens. A Fera é a 

representação/imagem/projeção do mal, causa medo e espanto, até sua 

personalidade não é muito amigável/agradável, mas na medida em que Bela o 

conhece, vê além das aparências, e a figura monstruosa/monstruosidade cede 

espaço a sentimentos verdadeiros e nobres, inclusive a sua capacidade de 

amar. 

Professor: 

Para acentuar as virtudes da personagem, sugiro que comente com os 

alunos esse fragmento do artigo Era uma vez uma princesa e um príncipe...: 

Representações de gênero nas narrativas de crianças, de Constantina Xavier 

Filha: 

A princesa Bela, do conto A Bela e a Fera, de Jeanne-Marie Leprince de 

Beaumont, também é uma moça bela e virtuosa, como as demais princesas já 

destacadas aqui. Obediente ao pai, para demonstrar toda a sua abnegação, 

oferece-se em sacrifício para salvar a vida dele. Vai morar na casa de um 

monstro, a Fera. Durante um tempo, ela consegue sair da casa da Fera; no 

entanto, tem um pesadelo e, ao acordar, em sobressalto, pensa: ―Não é nem a 

beleza, nem a inteligência de um marido que fazem uma mulher feliz. É o 



 

caráter, a virtude, a bondade. A Fera tem todas essas boas qualidades‖. 

Imbuída dessa missão, ela volta ao convívio do monstro e ele se transforma em 

humano novamente. Casam-se e vivem felizes. 

 

Módulo II, atividade 2 

2. Vídeos do desenho da Disney A Bela e Fera:  

Minha aldeia, 4‘59 

Sentimentos, 2‘17 

À vontade, 3‘58 

Alguma coisa aconteceu, 1‘56 

 

Minha aldeia 

Bela- Tudo é igual, nesta minha aldeia, sempre está, nesta mesma paz, de 

manhã, todos se levantam, prontos pra dizer... 

Homem- Bon jour! 

Padeiro- Bon jour! 

Mulher- Bon jour! 

Todos- Bon jour, bon jour! 

Bela- Vem o padeiro com seu tabuleiro, com pães e bolos pra ofertar. Tudo 

aqui é sempre assim, desde o dia em que eu vim, pra essa aldeia do interior.... 

Padeiro- Bom dia Bela! 

Bela- Bom dia monsier! 

Padeiro- Aonde vai? 

Bela- À livraria! Acabei de ler uma belíssima história, é sobre um pé de feijão, 

ouro e... 

Padeiro- Que beleza! Maria, as baguetes, depressa! 

Mulher- Temos aqui uma garota estranha, tão distraída lá vai ela... 

Mulher- Não se dá com o pessoal 

Homem- Pensa que é especial 

Todos- Chega a ser muito engraçada a nossa Bela 

Homem- Bom Jour! 

Mulher- Bom dia ! 

Homem- Como vão todos? 

Mulher- Bom Jour! 



 

Homem- Bom dia! 

Mulher- Sua esposa flor! 

Mulher- Eu quero seis ovos ! 

Homem- São muito caros! 

Bela- Eu quero mais que a vida no interior! 

(chega o livreiro) 

Livreiro- Ah! Bela! 

Bela- Bom dia! Vim devolver o livro que levei! 

Livreiro- Já terminou? 

Bela- Não parei de ler, tem alguma novidade? 

Livreiro- Não desde ontem! 

Bela- (procura na prateleira) Então está bem, vou levar este aqui!(pega um) 

Livreiro- Este aqui...? Mas já o leu duas vezes! 

Bela- É o meu predileto! Lugares distantes, duelos de espadas,feitiços, 

príncipes disfarçados... 

Livreiro- Já que gosta dele demais, é seu! 

Bela- Mas senhor.... 

Livreiro- Eu insisto! 

Bela- Oh! obrigada! Eu agradeço muito! 

Homem- Esta garota é muito esquisita, o que será que há com ela! Sonhadora 

criatura, tem mania de leitura... 

Mulher- É um enigma para nós a nossa Bela... 

Bela- Óh... mais que lindo quadro, quando eles se encontram no jardim... ! É ... 

o príncipe encantado, e ela só descobre quem ele é quase no fim...! 

Mulher- O nome dela quer dizer beleza, não há melhor nome para ela. 

Homem- Mas por trás desta fachada, ela é muito fechada. Ela é metida a 

inteligente... 

Mulher- Não se parece com a gente.. 

Ambos- Se tem uma moça diferente é Bela! 

(chegam Gaston e Le Fou, Gaston atira para o alto e nada cai,então, Le Fou 

pega uma galinha e leva para Gaston) 

Le Fou- Puxa, você não perde um tiro Gaston, você é o melhor caçador do 

mundo! 

Gaston- Eu sei! 



 

Le Fou- Nenhuma fera tem a menor chance com você! E nem uma garota 

também! 

Gaston- Tem razão, mas só consigo olhar para aquela alí! (aponta Bela) 

Le Fou- A filha do inventor? 

Gaston- É ela sim, e é com ela que eu quero me amarrar! 

Le Fou- Mas ela... 

Gaston- É a mais bonita da cidade! 

Le Fou- Eu sei mas... 

Gaston- Ela é a melhor, e eu não mereço a melhor? 

Le Fou- Merece sim. 

Gaston- Desde o momento que eu a vi eu disse, não há ninguém igual a ela. 

Eu vi logo que ela tinha, a beleza igual a minha, e é por isso que eu quero 

casar com ela! 

As três bobinhas- La vai, Gaston, vive sonhando! 

Monsier Gaston, é bonitão! 

Quando ele, passa, eu fico arfando! 

É forte é bruto é um solteirão! 

Bela- A vida aqui nunca vai mudar! 

Gaston- Eu quero levar Bela para o altar! 

Todos- nós nunca vimos moça tão estranha, especial esta donzela,nem parece 

que é daqui, pois não se adapta aqui, todo mundo acha que ela é filha de um 

matusquela ... 

 

(volta para casa e CANTA) 

http://letras.mus.br/a-bela-e-a-fera/946885/#/a-bela-e-a-fera/946885/#radio 

 

Minha aldeia 

 

1) Bela afirma: ―Tudo é igual, nesta minha aldeia, sempre está, nesta mesma 

paz, de manhã, todos se levantam, prontos pra dizer... Tudo aqui é sempre 

assim, desde o dia em que eu vim, pra essa aldeia do interior...‖. O que revela 

esse discurso de Bela? 

R. Essas palavras revelam que está insatisfeita com a mesmice do lugar, não 

há inovação alguma nessa aldeia interiorana, pois: ―Tudo aqui é sempre 

http://letras.mus.br/a-bela-e-a-fera/946885/#/a-bela-e-a-fera/946885/


 

assim‖, e parece que deseja uma quebra dessa estabilidade, dessa ―mesma 

paz‖ de todos os dias. Percebemos/sabemos que há crescimento pessoal ou 

de uma região quando há divergência de opiniões, é assim uma oportunidade 

de autonomia intelectual, em que se manifesta o pensamento, sem deixar de 

enriquecer-se com os posicionamentos dos demais. 

 

2) Todos falavam que nunca viram ―moça tão estranha, especial esta donzela, 

nem parece que é daqui, pois não se adapta aqui‖. Uma mulher diz que Bela é 

―uma garota estranha, tão distraída lá vai ela... Não se dá com o pessoal.‖ Um 

homem no final conclui: ―- Pensa que é especial.‖ Essas palavras significam o 

quê? 

R. Significam uma inadequação do sujeito Bela com o espaço em que está 

inserida, é uma luta silenciosa e constante que se trava, de não ser aceita pelo 

grupo que faz parte, por quaisquer motivos. Os personagens de um homem e 

uma mulher, que representam a população da aldeia afirmaram ―Se tem uma 

moça diferente é Bela!‖ e ainda disseram que por trás de sua beleza, era ―muito 

fechada e metida a inteligente...‖ e que não se parece com as pessoas da 

localidade. 

 

3) O homem afirma que ela é uma garota ―muito esquisita‖ e ainda se 

questiona: ―o que será que há com ela!‖ E no final dá uma possível resposta: 

―Sonhadora criatura, tem mania de leitura...‖ Mas uma mulher conclui que ―É 

um enigma para nós a nossa Bela...‘ Relembre algumas cenas do vídeo que 

confirmem o seu hábito de leitura.  

R. Quando o padeiro pergunta aonde ela ia, respondeu que era à livraria e que 

tinha acabado de ler uma belíssima história de contos maravilhosos. E na 

sequência disse sobre sua preferência por leituras que tratam de ―lugares 

distantes, duelos de espadas, feitiços, príncipes disfarçados...‖ e as palavras 

seguintes de Bela revelam sobre o seu futuro próximo:  

- Óh... mas que lindo quadro, quando eles se encontram no jardim... ! É ... o 

príncipe encantado, e ela só descobre quem ele é quase no fim...! 

E quando chega ao livreiro devolver o livro emprestado, afirma: ―Eu quero mais 

que a vida no interior!‖ E ainda diz que não parou de ler. 

 



 

4) No final da canção, Bela exclama: ―A vida aqui nunca vai mudar!‖ e no meio 

―Eu quero mais que a vida no interior!‖. Comente essas frases. 

R. A primeira frase revela um desalento da personagem, parece desanimada 

com a monotonia dos rumos que a cidade toma. A segunda é uma decisão de 

vida que enfatiza a determinação de forjar seu próprio destino e ambiciona 

atingir objetivos bem mais elevados do que se consegue numa região 

interiorana.  

 

Sentimentos  

Sentimentos são fáceis de mudar 

Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par 

Basta um olhar que o outro não espera 

Para assustar e até perturbar, mesmo a Bela e a Fera 

Sentimento assim, sempre é uma surpresa 

Quando ele vem nada o detém 

É uma chama acesa 

Sentimentos vem para nos trazer 

Novas sensações, doces emoções 

E um novo prazer 

Numa estação como a primavera 

Sentimentos são como uma canção para a Bela e a Fera 

Sentimentos são como uma canção para a Bela e a Fera 

Sentimento assim, sempre é uma surpresa 

Quando ele vem nada o detém 

É uma chama acesa 

Numa estação como a primavera 

Sentimentos são como uma canção para a Bela e a Fera 

http://letras.mus.br/a-bela-e-a-fera/946885/#/a-bela-e-a-fera/67787/#radio 

 

Sentimentos  

1) Você concorda que ―Sentimentos são fáceis de mudar‖? 

 

 

http://letras.mus.br/a-bela-e-a-fera/946885/#/a-bela-e-a-fera/67787/


 

Professor: 

Sugiro ainda, essa explicação retirada do blog Apontamentos de 

Sociologia, que traz a definição de emoções, as suas funções e componentes. 

Disponível em:  

http://apontamentosdesociologia.blogspot.com.br/2009/06/definicao-de-

emocoes-as-suas-funcoes-e.html. Acesso em: 10/10/2014. 

 

As emoções são estados internos primitivos do existir do indivíduo, tanto 

que aparecem quase logo após nascimento de forma brusca e repentina, como 

é o caso da alegria e da tristeza – O bebê chora diante de necessidades como 

fome e sono. 

Assim, as emoções são normalmente acompanhadas por um 

comportamento físico, sorrir (alegria), chorar (tristeza). O rosto, por sua vez, é 

um meio preferencial de comunicação, capaz de demonstrar as emoções. 

Normalmente, as expressões faciais podem traduzir praticamente todas as 

reações ou emoções humanas. 

Algumas características fisiológicas, que são referentes às 

manifestações orgânicas das emoções: aumento do batimento cardíaco, a 

boca seca, mãos suadas.  

O estado emocional desencadeia um conjunto de comportamentos, 

como os gestos, o tom de voz, a expressão facial (que são inatas e universais 

– Alegria, tristeza, raiva, medo). 

 

2) Considere esses versos e complete o quadro a seguir, lembrando de todas 

as cenas desse vídeo, nas quais os personagens vivenciam/experimentam: 

Sentimentos vem para nos trazer 

Novas sensações, doces emoções 

E um novo prazer 

 

Sentimentos 

Esperança em 

ser feliz um ao 

lado do outro. 

Sensações  

Zelo/cuidado de 

Fera ao tomar a 

sopa 

Emoções  

Susto das 

personagens 

com o latido do 

Prazer 

Delicadeza dos dois 

ao descer a escada. 

Os seus corpos 

http://apontamentosdesociologia.blogspot.com.br/2009/06/definicao-de-emocoes-as-suas-funcoes-e.html
http://apontamentosdesociologia.blogspot.com.br/2009/06/definicao-de-emocoes-as-suas-funcoes-e.html


 

Confiança mútua 

Romantismo 

Destruição da 

autoconfiança de 

Fera (ficou sem 

defesas diante 

da delicadeza de 

Bela). 

Ela não se 

importava com 

as aparências. 

Sentia-se feliz e 

confortável ao 

seu lado. 

Não aceitavam 

afastar-se. 

Liberdade ao 

final da música 

em que ela 

rodopia, 

sustentada pelas 

mãos da Fera. 

A fera sentiu-se 

desejada por 

Bela. 

A Bela sentia-se 

feminina e 

desejada. 

Eram agradáveis 

o cheiro e o 

toque dos dois. 

cãozinho.  

Surpresa de 

Fera ao Bela 

levantar-se para 

dançar com ele. 

Seus corações 

batiam fortes. 

Paixão no tocar 

as mãos e se 

abraçar. 

insuportável 

dúvida e 

insegurança (foi 

empurrado para 

descer as 

escadas). 

desejavam 

intensamente o toque 

do outro. 

Incontrolável/inegável 

o prazer que sentiam 

ao dançar. 

 

 

À vontade  

A Bela E a Fera 

(Lumiere) - À vontade, à vontade 

Prove a nossa qualidade 

Ponha o guardanapo agora cherrie e 

Sirva-se a vontade 

Soup du jour e Hors d´oeuvres 

Veja se o serviço serve 

É um serviço que tem vida 

Observe se duvida 

Tudo canta, tudo dança, 

Afinal aqui é a França 

E a comida aqui é uma especialidade 

Pegue o menu e veja e agora esteja em sua casa... 

 

(Todos) - À vontade, à vontade... 

 



 

(Lumiere) - Beef ragout com suflê, vários pratos em flambe 

A comida é preparada especialmente pra você 

Como vê, só você é a nossa convidada 

Sejam facas ou colheres, toda louça e os talheres 

Todo mundo vai brincar, todos querem festejar 

 

(Canecas) - E o bom chopp já chegou para alegrar 

(Todos) - Vamos então brindar, pra te homenagear 

E convidar, é verdade, fique muito a vontade 

A vontade, a vontade, a vontade 

 

(Lento) 

 

(Lumiere) - Como a vida é triste se o serviço não existe 

Não faz bem vivermos sem servir alguém 

Ah, como era bom nós sermos úteis 

Hoje não servimos mais ninguém 

Dez anos sem dono, nós penamos no abandono 

Sem o exercício para nos manter em forma 

Vagando e chorando pelos cantos 

Já sem auto-estima, você chega e nos anima! 

 

(Tempo I) 

 

(Sra. Potts) - Veio alguém, veio alguém, que chegou pro nosso bem 

Já tem vinho e com carinho, vou querer servir também 

E depois da sobremesa, eu vou por o chá na mesa 

Vendo as xícaras dançando, vou fervendo e borbulhando 

Hoje não falta nada, Ah meu Deus, estou manchada, 

Vou limpar não se admite coisa errada! 

 

(Todos) - Eu tudo vou fazer para satisfazer, a convidada, convidada 

 

(Lumiere) - Pratos, talher, tragam tudo que quiser 



 

Há dez anos não servimos nenhum homem ou mulher 

Hoje o nosso prazer, é só ver você comer 

Nossas velas vão brilhando, seu jantar vão alegrando 

E o pessoal, vai assim, lhe servindo até o fim 

Todo mundo na maior felicidade 

Enquanto se festeja, por favor esteja à vontade, 

(Todos) - À vontade, à vontade, bem à vontade! 

http://letras.mus.br/a-bela-e-a-fera/946885/#/a-bela-e-a-fera/1396977/ 

 

À vontade  

1) A expressão ‗à vontade‘ tem o mesmo sentido de ‗esteja em sua casa‘ 

R. Sim, todos os personagens desejam que Bela se sinta muito bem com os 

serviços que lhe prestam, e que o ambiente seja tao agradável como se 

estivesse em sua própria casa. 

 

2) Qual é a felicidade dos personagens? 

R. É satisfazer a convidada Bela, servi-la é o prazer e maior felicidade de 

todos, sendo uma festa o ato de prestar-lhe serviço. 

 

3) Comente a expressão do personagem Lumiere: 

Como a vida é triste se o serviço não existe 

Não faz bem vivermos sem servir alguém 

 ‗Ah, como era bom nós sermos úteis‘ 

 

4) O que acontece/ qual a consequência de não se poder realizar serviço em 

benefício de outros? 

R. A vida fica triste e se perde a autoestima. 

 

 

Alguma Coisa Aconteceu  

(Bela):Ele foi bom e delicado, 

Mas era mal e era tão mal educado 

Foi tão gentil e tão cortês 

Por que será que não notei nenhuma vez. 

http://letras.mus.br/a-bela-e-a-fera/946885/#/a-bela-e-a-fera/1396977/


 

 

(Fera):Eu reparei no seu olhar 

E nao tremeu quando chegou a me tocar 

Não pode ser, que insensatez 

Jamais alguém me olhou assim alguma vez. 

 

(Bela):Como ele está mudado 

Claro que ele está longe de ser um príncipe encantado 

Mas algum encanto ele tem, eu posso ver. 

 

(Lumiere):Mas vejam só 

(Madame Samovate):Não posso crer 

(Ornoge):Nem eu também 

(Madame Samovate):Não pode ser 

(Lumiere):Como é que podem se entender assim tão bem? 

(Madame Samovate):Que coisa estranha! 

(Todos):O que será que pode haver? Estamos vendo alguma coisa acontecer! 

(Ornoge):É, acho que estamos vendo alguma coisa acontecer. 

(Zip):O quê? 

(Madame Samovate):Estamos vendo alguma coisa acontecer. 

(Zip):E o que é, mamãe? 

(Madame Samovate):Shhh, lhe conto quando crescer. 

http://letras.mus.br/a-bela-e-a-fera/946885/#/disney/221173/ 

 

Alguma Coisa Aconteceu  

1) Os personagens cantam animadamente: ―Estamos vendo alguma coisa 

acontecer.‖ E no final tem a pergunta :‖ E o que é, mamãe?‖ 

Considere toda a canção final e responda a pergunta. 

 

2) Quais as explicações presentes na musica, que 

São as quatro qualidades que Bela atribui a Fera? 

R. Ele foi bom e delicado, tão gentil e tão cortês. 

 

http://letras.mus.br/a-bela-e-a-fera/946885/#/disney/221173/


 

3) A mudança da personagem Fera está em seu aspecto físico: tomar banho, 

pentear os cabelos, colocar uma roupa bonita, perfumar-se? 

R. Ela disse ―Como ele está mudado‖ para se referir ao seu comportamento, 

não necessariamente ao aspecto físico, tanto que na sequencia afirma: ―Claro 

que ele está longe de ser um príncipe encantado‖, no sentido da idealização da 

beleza, e no final confirma que sua beleza é a interior, do caráter: ―Mas algum 

encanto ele tem, eu posso ver.‖, sendo esse encanto o lado positivo de sua 

alma, a sua essência bondosa sendo vista por ela. 

 

Professor: 

Somente para ilustrar a condição da mulher em alguns relacionamentos 

afetivos, com sujeito sem voz, intimidada pelo machismo e que sente a 

imposição da vontade masculina acima de seus interesses, sugiro assistir 

esses dois vídeos que são adaptações de A Bela e a Fera, da Disney, em que 

se desenvolve um diálogo entre Bela e Gaston, rapaz que deseja casar com 

ela. 

 

A Bela e a Fera com Daniel Boaventura (Gaston) . 

https://www.youtube.com/watch?v=Wowos--oQN8 

 

"Sim" - A Bela e a Fera Musical . Publicado em 19/08/2012  

Gaston: Vinícius Serrati 

Bela: Giovana Vilarinho 

https://www.youtube.com/watch?v=ntv0Shv2Siw 

 

Módulo II, atividade 3 

Conto de fada furado: A Bela e a Fera 

 

1) A história se passa em ambiente rural, explique com informações do 

desenho animado. 

R. A bela e seu pai moravam numa cabana, a profissão dele era lenhador, ela 

levou um feixe de lenha à aldeia e buscou em outro dia. E também o meio de 

transporte eram apenas animais (mula e cavalo). 

https://www.youtube.com/watch?v=Wowos--oQN8
https://www.youtube.com/watch?v=ntv0Shv2Siw


 

2) Qual é a descrição do príncipe? Podemos dizer que é a mesma para os 

personagens príncipes dos contos de fadas? 

R. Ele era ―um belo príncipe, montado num cavalo branco‖. 

 

3) Cite todos os clichês presentes nesse conto: 

Era uma vez 

Você tem um parafuso a menos 

Viver felizes para sempre 

Começar com o pé direito 

Fomos feitos um pro outro 

 

4) Foram sete palavras que referenciam o aspecto estético da moça: feia 4 

vezes; feiosa 1 vez e feiura 2 vezes. Explique seu sentido. 

R. O número sete significa perfeição, plenitude, quer dizer que a personagem 

era perfeitamente destituída de encantos exigidos das moças, para se 

enquadrar no que se considerava beleza. E as palavras que se referem ao 

campo semântico beleza foram 11, a saber: bela 8 vezes, belo 2 vezes e bonito 

1 vez apenas. É possível notar aqui o que realmente está em questão, não é a 

busca da beleza a qualquer custo, viver em cima de uma mula ou de um 

cavalo, mas sim a discussão/reflexão sobre aceitar a sua identidade, a sua 

essência, ter amor próprio e valorizar realmente a pessoa que é e não a que 

aparenta ser aos outros. 

 

5) O que significa o desprezo do príncipe ao ver pela primeira vez a moça, 

sendo que ele mesmo era também essencialmente feio? 

Demonstra que ele não se aceita como era, quis casar-se com a moça mais 

bela, e a primeira fala dele foi: ―Ah, bela donzela, você realmente é a mulher 

mais bela da terra!‖. Então ele viveria apenas de aparência, e não se revelaria 

para ela, desse modo, um fingia para o outro que era realmente conforme as 

exigências de beleza. 

 

6) Os elementos mágicos da história são a mula e o cavalo. 

R. O sentido é que eles estavam sempre em cima dos animais para se 

apresentarem belos um ao outro e à sociedade como um todo, é o que se 



 

chama ditadura da beleza, em que todos devem ter o mesmo padrão para se 

encaixarem no conceito de beleza. 

O fato de estarem sobre os animais quer dizer que a base de suas vidas foi a 

mesma mentira e construíram a sua existência, aparentemente feliz,  

alicerçadas em enganação, então fingem ser o que não são, o que representa 

a negação da sua identidade. 

 

7) Uma característica dos príncipes das histórias é a gentiliza com o gênero 

feminino. Isso se percebeu no conto todo? 

R. Não, pois ele era gentil apenas com a Bela, eis suas palavras: 

_ Ah, bela donzela, você realmente é a mulher mais bela da terra! 

_ Se me permite, gostaria de visitá-la hoje à noite, que tal as oito? 

_ Adorável donzela, encontrei você de novo. Por favor, diga que será minha, 

que iremos nos casar. 

_ Assim seja, meu amor.  

E se afirmou que ―ele era um bom marido. Aos sábados à noite ele levava a 

esposa para dançar no palácio‖. 

_ Benzinho, de agora em diante chega de tristezas. 

 

8) Houve violência física contra a mulher, explique como foi. 

R. A violência física direta foi quando o príncipe foi visitar a Bela que conheceu 

sobre a mula e ao chegar na cabana, viu a moça e pensou que ela tinha uma 

irmã. Quando ela respondeu que não tinha irmã e que lá moravam só ela e seu 

pai, o príncipe diz: ―Ah, eu acho que bati na porta errada. Tchau.‖ E investe 

com o cavalo contra ela, passando por cima e entrando até dentro da casa, 

numa fuga alucinada, como se estivesse com medo da feiura da moça. E ela 

cai sobre a janela e ficam as marcas da ferradura nas suas nádegas. 

 

9) Agora, explique a violência psicológica que sofreu. 

R. O seu pai falava que ela era ―modestamente feia.‖ E a moça afirmava: 

―Papai diz que meu rosto parece uma estrada de terra esburacada‖, ao que ele 

concorda: ―Exato.‖ 



 

E ao dar-lhe o trabalho de levar e buscar feixe de lenha, disse: ―Vou fazer você 

parar de pensar em tanta feiura.‖, como se ao ocupar o seu tempo deixasse de 

ser solitária e infeliz...... 

E ainda quando o príncipe foi conhecê-la pessoalmente e a rejeitou por sua 

aparência física: ―A moça ficou muito decepcionada, sem conseguir entender o 

que havia de errado.‖, justamente por tê-la elogiado naquela manhã, é que ela 

ainda não sabia do encantamento da mula. 

E ao ver a real aparência da esposa, sem saber quem era, disse: ―Ah, com 

licença, bruxa velha...‖  

No final o príncipe conheceu a essência da moça e disse: ―Viu? Eu sou tão feio 

quanto você!‖ 

 

10) Quais eram as situações ridículas que os personagens viviam após o 

casamento? 

R. O casamento ocorreu com a condição de ambos estarem o tempo todo 

sobre seus animais, para mentirem um ao outro sobre sua aparência física, o 

que é uma situação ridícula e viver uma mentira. 

Após o casamento e a passagem dos anos, se afirma que ―a jovem estava 

muito feliz. Mas ter de ficar em cima da mula, dia e noite, noite e dia, era um 

problema e tanto.‖   

E as situações estranhas eram: ―Ela tinha que dormir numa cama especial, se 

banhar numa banheira especial e comer numa mesa especial.‖ E nessas cenas 

ela está sempre sozinha, sem a companhia do marido, exceto no jantar, na 

situação em que a corte via. Também ―Aos sábados a noite ele levava a 

esposa para dançar no palácio e lá eles formavam o casal mais estranho do 

salão.‖ 

 

11) E esse casamento baseado apenas na aparência física, os fazia realmente 

felizes? 

R. Quando o príncipe descobriu a verdadeira aparência da esposa, ficou feliz 

não por isso, ele afirmou ―eu fico feliz em saber que posso finalmente descer 

desse maldito cavalo. É que eu só sou um príncipe bonito quando estou 

montado nele.‖, essas palavras demonstram que a mentira não se sustenta 

indefinidamente, estava cansado de viver de aparências e que a força da 



 

verdade há sempre de prevalecer. Ainda afirmou ―Benzinho, de agora em 

diante chega de tristezas.‖, e os dois saíram andando com almofadas, essa 

imagem significa a dor que sentiam, o desconforto que viviam, parecem 

calejados pela mentira que viviam até agora, e o final é esse ―E assim eles 

conseguiram viver felizes para sempre e como consequência a Bela e a Besta 

tiveram que se separar.‖, por justamente as máscaras de ambos terem caído. 

 

Módulo III, atividade 1 

Leitura do conto de fadas Cinderela  

 

Síntese de Cinderela feita Andréa Pierina Bandeira, baseada no livro 

PENTEADO, Maria Heloísa Penteado, Contos de Grimm, 2008. 

Imagens de cinderela tcc tem resumo 

Cinderela 

Há muito tempo a esposa de um rico comerciante adoeceu e, antes que 

morresse, disse a sua única filha que continuasse bondosa. A garota sempre ia 

ao túmulo de sua mãe chorar. Passou o inverno, a primavera e o comerciante 

casou-se novamente. Sua nova esposa possuía duas filhas loiras e bonitas. 

Mas somente na parte externa, pois as duas tinham a alma feia e cruel. 

Logo expulsaram a garota de seu quarto, mandaram-na para os serviços 

pesados da casa e trocaram suas lindas roupas por um vestido velho e por 

tamancos pesados. Caçoavam dela e espalhavam lentilhas nas cinzas do 

fogão para que ela as justasse. À noite era obrigada a deitar-se sobre as cinzas 

do fogão e por isso a chamavam de Cinderela. 

Um dia seu pai foi à feira e antes perguntou às três jovens o que cada 

uma gostaria que ele trouxesse. As duas irmãs pediram roupas e jóias. 

Cinderela pediu o primeiro ramo que batesse em seu chapéu na volta de casa. 

Cinderela planta o ramo no túmulo de sua mãe e de tanto chorar, suas lágrimas 

fizeram o ramo tornar-se uma linda aveleira. Cinderela visitava o túmulo três 

vezes ao dia para chorar e orar. Cada vez que pedia algo baixinho, um 

passarinho atirava-lhe o que havia pedido. 

Certa vez o rei anunciou uma festa que duraria três dias. Cinderela pediu 

a sua madrasta para ir. Ela deixou, mas com a condição de juntar as lentilhas 

espalhadas nas cinzas. Para isso Cinderela chama todos os passarinhos do 



 

céu para ajudarem-na. Então ela vai a sua madrasta, mostra seu serviço e 

pede novamente. A madrasta impõe a mesma condição, só que dessa vez 

havia mais lentilhas para serem separadas em menos tempo. Novamente 

Cinderela pede ajuda aos pássaros e mais uma vez de nada adianta. Então 

Cinderela vai ao túmulo de sua mãe e pede para ser coberta de ouro e prata. 

Ela recebe do passarinho um vestido de ouro e prata e sapatos feitos de seda 

e prata. 

No baile, estava tão linda que ninguém a reconheceu e o príncipe não 

saía de seu lado. Dançaram até tarde da noite e Cinderela resolveu ir embora. 

O príncipe quis segui-la, mas não conseguiu. A menina era muito rápida. Ela 

escondeu-se num pombal e foi para casa. Quando o pai, as irmãs e a madrasta 

chegam do baile, lá está Cinderela dormindo sobre as cinzas. 

No outro dia foi a mesma coisa. Mas seu vestido estava ainda mais 

lindo. Na hora que Cinderela resolve ir embora o príncipe tenta a seguir, mas 

ela foge tão veloz quanto um esquilo e se esconde numa pereira carregada de 

frutos. O príncipe e seu pai derrubam a árvore, mas de tão rápida ela já estava 

em casa dormindo sobre as cinzas. 

No terceiro dia, Cinderela está ainda mais exuberante que nos outros 

dias e seus sapatos são de ouro puro. Quando ela resolve ir embora acaba 

deixando seu sapato num dos degraus da escadaria do palácio. O príncipe 

havia posto piche em um dos degraus. Ele apanhou o sapatinho pequeno e 

gracioso em suas mãos e avisou ao seu pai que sua futura esposa seria a dona 

do pé que coubesse no sapatinho de ouro. 

As duas irmãs malvadas estavam esperançosas, pois tinham os pés 

delicados e bonitos. Quando o príncipe chegou à casa da madrasta de 

Cinderela, suas filhas foram ao quarto com sua mãe, uma por vez, para que 

tentassem colocar o sapatinho em seus pés. Por seguir os conselhos da mãe, 

a primeira cortou seu dedão do pé para que o sapatinho coubesse. 

O príncipe enganado leva a garota consigo, mas no meio do caminho do 

palácio é alertado por duas pombinhas que essa era a noiva errada e que seu 

pé sangrava. As pombinhas estavam na aveleira perto do túmulo da mãe de 

Cinderela. Então eles voltaram e aconteceu a mesma coisa. A outra irmã 

calçou o sapatinho à custa de um calcanhar cortado. 



 

Novamente as pombinhas alertaram o príncipe e eles voltaram. Por fim e 

por insistência do príncipe, chamaram Cinderela. Ela lavou seu rosto, 

reverenciou o príncipe e colocou o sapatinho que serviu como uma luva. Dessa 

vez as pombinhas cantaram que era a noiva certa e pousaram nos ombros 

direito e esquerdo de Cinderela. 

Quando o casamento se realizou, as falsas irmãs foram à festa e as 

duas pombinhas avançaram em seus rostos e furaram-lhes os olhos. Elas 

ficaram cegas para o resto de suas vidas. 

 

1) A simbologia dos contos de fadas persistem na sociedade contemporânea, é 

como se fossem atualizados, com algumas adaptações. Toda pessoa precisa 

da imaginação para ser possível a realização concreta de diversas situações 

na vida. Foram elencados temas pertinentes ao conto. Vamos escrever juntos, 

ao lado de cada tema, as cenas que se referem. 

Essa atividade foi baseada na Análise do Conto de Fadas Cinderela - dos 

irmãos Grimm, realizada pela professora Leila Pryjma, disponível em: 

http://profleilapryjma-educacao.blogspot.com.br/2011/05/analise-do-conto-de-

fadas-cinderela-dos.html. Acesso em: 18/10. 

 

Realização de seus sonhos A árvore e os pombos são 

responsáveis pelo distanciamento de 

Cinderela das cinzas, do sofrimento e 

do trabalho sem fim. É a passagem 

de um mundo triste e sujo para outro 

lindo, rico, tanto simbolica quanto 

fisicamente. A árvore e os pombos 

ainda estabelecem a ligação entre o 

céu e a terra, o corpo terreno e a 

alma, a realidade e o mágico, ter os 

pés no chão e sonhar. 

 

Busca pelo amor verdadeiro É a busca pela felicidade, encontro do 

amor, da riqueza e um ―que‖ de 

http://profleilapryjma-educacao.blogspot.com.br/2011/05/analise-do-conto-de-fadas-cinderela-dos.html
http://profleilapryjma-educacao.blogspot.com.br/2011/05/analise-do-conto-de-fadas-cinderela-dos.html


 

magia, e é claro, uma dificuldade a 

ser vencida. 

A necessidade de ter alguém para 

contar 

Vários fatores interagem com o nosso 

imaginário a ponto de torcermos pela 

vitória dos personagens bons:  

animais que falam (pássaros, 

pombas), poderes extraordinários, 

príncipe... 

O valor do belo e do rico – simbologia 

presente no elemento mágico 

O sapato não nos interessa apenas 

pelas características físicas, mas 

subjacentes a ele porque representa a 

liberdade, o caminho percorrido da 

infelicidade à felicidade, o símbolo 

aqui serve para essa dimensão 

diacrônica ―ligando os mundo físicos e 

metafísicos‖ (CIRLOT, 1984). Se 

tomarmos o sapato como um 

elemento transformador, ele 

permaneceu na simbologia social 

para demonstrar que é possível a 

realização de um sonho, da ascensão 

social, perde-se o sapato, mas tem-no 

de volta por merecê-lo. 

A inveja fraternal A rivalidade fraterna é constante, quer 

na dependência das irmãs dos 

cuidados maternos, na permanência 

no mundo infantil quando suas 

atitudes são motivadas por outra 

pessoa, quer na independência de 

Cinderela,que já demonstra traços de 

moça. Rivalidade presente inclusive 

nas mutilações motivadas pela mãe 

das irmãs e na simbologia de 



 

feminilidade do pé pequeno de 

Cinderela e pelo fato de a passagem  

da infância para a vida adulta ser 

tratada socialmente pelo direito de 

usar sapatos altos. 

O amor puro e único da mãe 

verdadeira 

A mãe preza pelo bem-estar dos 

filhos a todo custo, nem que seja para 

aparecer após a morte, enquanto o 

homem (pai de Cinderala) permanece 

nulo no casamento, mesmo sabendo 

se tratar de Cinderela não toma 

partido ―para não brigar com a 

esposa‖, ele é colocado então na 

posição daquele que não quer brigar. 

E  Cinderela recebe a ajuda de sua 

mãe , cujo o espírito se materializa 

sob forma de animal (pomba). 

A dependência masculina Para Bettelheim (2009), a 

personagem em todas as suas 

versões sofre com a falta de amor 

familiar, sendo que antes da morte de 

sua mãe e posterior casamento de 

seu pai, ela o tinha. O desprezo e a 

hostilização também são marcantes, 

assim como o resgate do amor após 

ser encontrada pelo príncipe. 

 

Professor: 

É interessante comentar com os sujeitos alunos que a origem mais 

remota do conto Cinderela é uma versão contada na China (COELHO, 1987), 

país no qual os pés pequenos são considerados um sinal de beleza. E que o 

símbolo do número três nos contos de fadas obedece ao seguinte modelo: a 

primeira tentativa não é a certa, a seguinte também não, a terceira... 

certamente, parte-se do princípio que o que ocorre uma vez poderá nunca mais 



 

acontecer, mas, se acontecer a segunda, com certeza acontecerá a terceira e o 

círculo mítico estará completo. Três sapatos, três irmãs, três fases da vida, é 

um numero místico. E ainda o fato da árvore, em que Cinderela se escondeu, 

ser uma aveleira remete-nos ao símbolo matrimonial da avelã, que representa 

a fertilidade, tem os sentido de que ela quer casar e ter filhos, único ideal das 

moças daquela época. Tambem interessante comentar que a madrasta 

representa a rivalidade feminina, rivalidade intrínseca, velada, guardada muitas 

vezes, embaixo do mesmo teto, num ambiente conflituoso, invejoso e de 

sofrimento que, frise-se não é percebido pelo homem. 

 

Módulo III, atividade 2 

Assistir o trailer Deu a louca na Cinderela 

 

1) A primeira frase é do príncipe ―Hoje a noite vou conhecer a minha donzela, é 

o que diz aqui no livro‖. E no meio do trailer há esse diálogo entre ele e o 

lavador de pratos: 

_ Eu atravessi desertos, montanhas, florestas e rios... 

_ E para devolver um sapato? 

_ É ué, tá no livro... 

R. Parece claramente que o príncipe tem que cumprir protocolos, ou seja tudo 

o que está no livro do conto de fadas, ele deve realizar, não porque queira de 

fato, mas por estar determinado, dá a entender que o seu destino já está 

traçado pelas palavras do livro e ele não é livre para agir. 

 

2) O príncipe exclama ao ver Cinderela entrando no baile,usando um vestido 

rosa: ―É linda!‖. E no momento em que estavam a sós e iriam se beijar, ocorre 

a mágica e ela se transforma em um moça simples, tornando-se invisível ao 

príncipe, que fica perguntando para si mesmo: ―Aonde ela está?‖ 

R. Ele está preso no modelo da princesa linda, com vestes caras, cabelo 

arrumado, perfumada, com gestos elegantes, delicada e suave em todos os 

momentos, é admirada pelos presentes, sendo inadmissível a ele uma 

aparência simples da moça com quem vai casar, ao ponto de nem enxergá-la 

numa condição de pessoa comum, humilde. 



 

3) ―Quem pode nos salvar é o herói, um, lavador de pratos? E sete guerreiros 

que odeiam a palavra anões.‖ Qual é o sentido dessas expressões? 

R. Significa a fuga dos modelos dos contos de fadas, em que o herói exerce 

uma função humilde, de serviçal, que não tem nenhum titulo e nem receberá no 

decorrer da historia, demonstrando que é válido o modo de ser da pessoa e 

não o que ela representa, necessariamente. E a presença dos anões lembra o 

conto Branca de Neve. 

 

4) Um animal, espécie de esquilo, de cima de um galho de arvore, narra uma 

cena do príncipe: ―Lá vai ele: empunhando sua espada nobre, ih, ele ta caindo, 

caindo do cavalo, e caiu. Tá no chão agora, ih, tão chutando ele,e tão rindo, 

rindo dele no chão.‖ 

R. Representa que o príncipe não é tão forte e habilidoso na arte da guerra, 

apresenta certa coragem, mas cai do cavalo e os vilões próximos o humilham, 

rindo e chutando-o no chão.   

 

4) Comente essas falas do narrador e da madrasta: 

Na terra dos contos de fadas, as histórias terminam felizes para sempre.  

_ Final feliz é tão fora de moda! 

Os vilões dominam os contos de fada. 

R. Essa expressão lembra que é impossível ser feliz para sempre, ou seja, há 

diversos problemas para resolver, desafios a enfrentar, e esse ideal de 

felicidade é um certo comodismo e apenas um sonho, que não cabe na 

realidade das mulheres atuais, por isso a madrasta diz: ―Final feliz é tão fora de 

moda!‖, dando a entender que ser feliz não é um estado de vida, mas sim uma 

decisão em todos os momentos, até mesmo nos mais turbulentos e difíceis. E 

os vilões simbolizam todas as realidades negativas que devem ser superadas 

ou contornadas na vida, é uma luta constante para ser feliz, sem deixar os 

vilões ganharem espaço e dominarem. 

 

5) Explique:―A Cinderela está apaixonada por um príncipe bobalhão‖? E na 

sequência O lavador de pratos comenta: 

_ O que ela vê naquele príncipe bobalhão? 

_ Ai que inveja (um cozinheiro diz).‖ 



 

R. Porque no imaginário feminino o herói deve ser um príncipe, alguém com 

poder, dinheiro, reconhecido socialmente. Ela na verdade está apaixonada pela 

imagem que faz do príncipe, tanto que olha na pintura dele na parede do 

castelo e fica suspirando apaixonada, idealizando-o, nem percebe que ele não 

tem muitas qualidades de herói. E é nítido que o cozinheiro está apaixonado 

por ela, mas na ilusão em que vive, ela não percebe o real herói que está ao 

seu lado em todo o momento. 

 

Módulo III, atividade 3 

Assistir o conto de fadas furado O retorno da Cinderela 

 

 É possível sintetizar esse conto com a afirmação de Roberto Shinyashiki, 

1985: ―O isolamento é uma das maiores dores a que podemos ser submetidos‖, 

perceberemos essa temática na análise a seguir. 

O aspecto mais negativo dos contos de fadas é o comportamento 

passivo das princesas que aguardam a presença ou chegada dos príncipes 

para transformar magicamente sua realidade, sempre com o auxílio de 

elementos mágicos, mas essa característica não se percebe nesse desenho, 

visto que as personagens do gênero feminino, Cinderela e fada Madrinha, 

apresentam muita atitude, são pró-ativas, ao passo que o príncipe apresenta-

se como interesseiro, casa-se ao final com a fada, que está cozinhando para 

ele, sentado prazerosa e confortavelmente numa cadeira, é a exploração da 

mulher que além de também trabalhar para prover as necessidades da família, 

recai sobre ela, exclusivamente, a obrigação das tarefas domésticas, essa é 

uma conotação negativa, reforçando o machismo e a submissão das mulheres,   

ao passo que Cinderela está sentada no trono do castelo, como uma princesa 

sem príncipe e num castelo paupérrimo. 

 

1) Em qual cena se percebe o preconceito com os pobres? 

R. Cinderela não recebia convites para os eventos sociais ser uma plebeia,  

não foi convidada para o festival de teatro, não foi convidada para a festa da 

colheita e não foi convidada para a maior festa de todas: o grande baile de 

aniversário do príncipe. 

 



 

2) Qual era a consequência desse desprezo que sofria por ser plebeia? 

R. Ela ficava deprimida e sempre que ouvia falar de alguma festa no castelo, ia 

para o quarto, se virava na cama e chorava. 

 

3) Explique a quais pessoas se relaciona o sentido dessas duas expressões, a 

primeira do príncipe e  a segunda da Cinderela. 

―Não quero saber, quero me mudar.‖ 

―Vou poder casar com o príncipe?‖ 

R. São referentes às pessoas insatisfeitas com sua realidade e que não 

conseguem mudá-las devido falta de preparo profissional (a única coisa que o 

príncipe saia fazer era colecionar coisas: selos, borboletas, caixinha de 

fósforo.) e as que desejam realizar um casamento ou ter um relacionamento 

baseado em interesse financeiro, em status social ( ela nem ao menos 

conhecia pessoalmente o príncipe e queria se casar com ele, quando o 

encontrou, falou: ―Oi, oi, o meu nome é Cinderela. Você deve ser o príncipe. 

Olá querido.‖ 

 

4) Escreva a que se referem esses fragmentos das falas da fada madrinha e do 

narrador: 

_ O que quiser querida. As lojas Fadas Madrinhas possibilitam que até 

mesmo plebeias se vistam com estilo. É só assinar aqui. [...] 

_ As lojas fadas madrinha, falam e cumprem. [...] 

E assim a fada mostrou à Cinderela o que havia de melhor. Ela tinha 

dezenas de vestidos, centenas de peles, milhares de joias. [...]_ É, a fada 

madrinha tinha trazido só um par de sapatos. 

_ Exato. As lojas Fada Madrinha tornam possível que qualquer plebeia 

viva como uma rainha. 

R. Refere-se às propagandas que querem convencer o público de que seus 

produtos e serviços garantem felicidade, beleza e sucesso. Mas muitas vezes 

são mentirosas, pois ela não se vestiu com estilo (um pé do calçado era 44 e o 

seu número era 37), no final Cinderela conseguiu morar no castelo, mas não 

casou com o príncipe, e ela vivia como uma rainha, de um castelo que o 

príncipe descreveu como ―lugar é muito frio e está caindo aos pedaços‖. 

 



 

5) Em quais cenas se percebe a violência física e psicológica contra a mulher? 

R. Quando o narrador vai enumerando as três vezes em que não foi convidada 

aos eventos sociais, momentos que ela chora e vai deitar-se na cama, na 

terceira vez cai no chão, a cama desaparece por um efeito mágico da fada, 

como que dando a entender que precisa de móveis novos, ou da intervenção 

de alguém em sua vida, pois a fada chega oferecendo: ―Oi querida, sou sua 

fada madrinha, não estaria interessada em adquirir móveis novos?‖ 

Ela foi enganada e forçada a aceitar o aluguel do calçado com a fala ―É 

espaçoso e confortável‖,  pois a fada madrinha tinha trazido só um par de 

sapatos, de números diferentes: 37 e 44.  

Ainda assinou o contrato de aluguel, que garantia mais que sua entrada no 

castelo, era o pacote de luxo do baile de aniversário, num valor altíssimo de 

100 moedas de ouro que incluía o traje, o transporte e o ingresso no castelo, 

num folder com imagens exatamente iguais ao do conto de fadas tradicional 

(abóbora, castelo, roupas). E ainda pagou dez moedas de ouro a mais para 

poder casar com o príncipe. Tambem foi chutada do castelo na primeira 

tentativa de entrar, na segunda tentativa foi jogada numa catapulta e caiu sobre 

o príncipe. 

 

6) Considere essa informação: 

O Banco Central do Brasil e Casa da Moeda do Brasil conceberam e 

projetaram a Moeda de Ouro Copa Brasil FIFA 2014. E o valor de cada moeda 

era de R$ 1.180,00. Dado disponível em: 

https://moedas.bb.com.br/moedas/produtomercadoriacomemorativo/detalharSel

ecionado.action?codigoProdutoMercadoriaComemorativo=29&codigoBanner=9

272&publicador=10.  Acesso em: 25/10/2014. 

Faça o cálculo do valor atualizado do que Cinderela pagou pelo ingresso e as 

dez moedas a mais com a promessa de casar com o príncipe. 

 

7) O conto O retorno da Cinderela apresenta  diversos clichês, ditos pelos 

personagens e pelo narrador. Vamos escrevê-los. 

Era uma vez... 

Ela era tão bela quanto uma princesa. 

A coisa que Cinderela mais queria nessa vida. 

https://moedas.bb.com.br/moedas/produtomercadoriacomemorativo/detalharSelecionado.action?codigoProdutoMercadoriaComemorativo=29&codigoBanner=9272&publicador=10
https://moedas.bb.com.br/moedas/produtomercadoriacomemorativo/detalharSelecionado.action?codigoProdutoMercadoriaComemorativo=29&codigoBanner=9272&publicador=10
https://moedas.bb.com.br/moedas/produtomercadoriacomemorativo/detalharSelecionado.action?codigoProdutoMercadoriaComemorativo=29&codigoBanner=9272&publicador=10


 

_ É só assinar aqui. 

_ Está feito. 

_ Eu sabia que tinha esquecido de algo. 

Seja você mesma! 

Estava perdendo a oportunidade de... casar com o príncipe porque não estava 

sendo ela mesma. 

Viva como uma rainha. 

É uma garota de classe. 

É o fim... 

O tempo passou depressa. 

Ela se vestia sem/com estilo. 

Cobrança sem dó. 

Pobre Cinderela.... 

... Falam e cumprem! 

Mas você prometeu! 

Não quero que ninguém perca o fio da história. 

 

8) Quando Cinderela conhece o príncipe fala sem parar e diz: ―E o meu papai é 

do ramo agropecuário. Sempre fala que uma garota de classe é tudo aquilo 

que um príncipe precisa. Ah, e a mamãe também, ela sempre fala que terminar 

a escola significa muito para uma garota como eu. [...] eu adoro dançar. Eu 

sempre vou nos locais refinados e danço até altas horas. [...] Aprendi esgrima 

na escola, eu e papai praticamos. Eu adoro...‖ Escreva a consequência dessa 

sua atitude. 

R. Ela estava perdendo a oportunidade de casar com o príncipe porque não 

estava sendo ela mesma. E nem ouviu a fada alertar: ―Querida, seja você 

mesma. Seja você mesma.‖. 

 

9) O seu conselheiro disse que a única maneira do príncipe deixar o castelo, 

velho e cheio de goteiras, que estava caindo aos pedaços era casar-se com 

uma plebeia. Mas ele respondeu: ―Uma plebeia? Nunca! É o fim.‖ O príncipe 

apresenta as mesmas virtudes/qualidades dos personagens com esse mesmo 

titulo dos outros contos de fadas? 



 

R. Não, visto que ele é interesseiro e se apega ao seu título de nobreza, 

deixando evidente nessas palavras que quer casar com uma princesa, uma 

garota de sua mesma classe. E Cinderela sabia disso, por isso sua primeira 

frase, após ter se apresentado ao príncipe foi: ―Eu sei que aprecia a minha 

elegância. É o meu próprio jeito de me arrumar.‖. 

 

10) Considere esse ultimo diálogo de Cinderela e do príncipe: 

_ Mas nós não íamos nos casar? 

_ Casar? Eu já estou casado e com uma plebeia. 

_ Plebeia sim, e daí? (falou a fada Madrinha) 

Casado, o príncipe teve que deixar o castelo. E viveu feliz para sempre 

ao lado da fada Madrinha. 

R. As pessoas que são sinceras, falam a verdade são realmente felizes, não 

têm que sentir vergonha de ser simples, humildes, tanto que a fada diz: 

―Plebeia sim, e daí?‖, deixando bem evidente que não é a posição social e nível 

econômico que garantem a felicidade, nas palavras do narrador: ―Casado, o 

príncipe teve que deixar o castelo. E viveu feliz para sempre ao lado da fada 

Madrinha.‖ E desse modo o príncipe não se casa com Cinderela. 

 

11) O príncipe pensou na possiblidade de exercer algumas profissões, tais 

como: vendedor de ovos, provador de iogurte, treinador de corujas, mas o 

mesmo não tinha preparo para exercê-las. No final, casou-se com a fada 

Madrinha e conseguiu um emprego de cobrador na Agência de Cobrança Sem 

Dó, especializada em retomadas. Qual é o significado da expressão em 

destaque, considerando que Cinderela foi morar no castelo. 

R: Significa cobrar sem piedade, ser implacável nas cobranças. E deduzimos 

que o alto preço do contrato de aluguel, as 110 moedas de ouro foram pagas 

por Cinderela entregando sua casa. E desse  modo conseguiu morar no 

castelo. Mas vemos pelas paredes que a condição física do castelo é péssima: 

rachaduras nas paredes, goteiras (infiltrações), madeiras sustentando o trono. 

E na frente do castelo há uma placa: ―Apartamentos Castelo Jardim - bom 

aluguel de fadas‖, compreendendo que Cinderela alugou cômodos do castelo, 

para satisfazer sua vaidade, sua ambição, e no final a fada comenta: ―Exato. As 

lojas Fada Madrinha tornam possível que qualquer plebeia viva como uma 



 

rainha.‖, o que diz que não se tornou uma rainha, porque apenas vive ―como 

uma rainha‖. 

 

12) Escreva todas as referências do desenho com o conto de fadas tradicional. 

- a expressão ―Era uma vez‖ 

- nome da protagonista Cinderela; 

- príncipe morava num castelo; 

- baile de aniversário do príncipe; 

- fada madrinha; 

- ir ao baile com o auxílio da fada; 

- servo do príncipe; 

- dança do príncipe com Cinderela; 

- o príncipe se apaixona por ela à primeira vista 

- o tempo passou depressa e logo a meia noite se aproximou; 

- ela saiu às pressas do castelo, deixando um par do sapato; 

- sapato deixado no castelo; 

- saída do baile à meia-noite 

- o príncipe foi ao encontro dela com o sapato 

- ele se casa com uma plebeia 

 

13) A cobrança sem dó pode ser associada ao aviso que a fada deu à 

Cinderela, quando estava mentindo ao príncipe: ―Querida, seja você mesma.  

Seja você mesma.‖? 

Pobre Cinderela, ela estava perdendo a oportunidade de casar com o príncipe 

porque não estava sendo ela mesma. 

R. Sim, tanto que o narrador comenta: ―Pobre Cinderela, ela estava perdendo a 

oportunidade de casar com o príncipe porque não estava sendo ela mesma.‖ E 

a fada, que não se envergonhava de não ser da alta sociedade e nem de sua 

aparência física, casa-se com o príncipe. Então ele se casa com uma plebeia 

como no conto tradicional, mas a noiva não é a Cinderela, aqui é a fada 

Madrinha. 

 

 

 



 

Professor: 

É importante nesse momento trabalhar com os contextos sócio-

históricos, explorando as relações entre a realidade e a ficção, associando 

algumas cenas, falas ou personagens com a contemporaneidade.  Por meio 

dessa atividade é possível o sujeito/aluno organizar sua análise do discurso 

com foco além da fantasia.  

As personagens femininas dos contos de fadas furados são a legítima 

subversão das princesas, modelos de beleza, boa educação e bondade. E 

segundo Tereza Colomber (2003), no ano de 1971 o feminismo ocupou o foco 

de muitos pesquisadores e na Universidade de Princeton foram inaugurados os 

estudos sobre a imagem da mulher na literatura infantil. E desse modo são 

repensados conceitos cristalizados e novas definições ocorrem a partir de 

situações bastante desestabilizadoras. 

E no conto de fadas furado O retorno da Cinderela há fuga dos padrões 

estéticos de beleza, de comportamento apropriado, como atitudes delicadas à 

frágil mocinha, e até uma ruptura com o final tradicional, em que o príncipe fica 

com a bruxa da história, bem mais esperta ou virtuosa que a princesa. 

 

Módulo IV, atividade 1 

Conto Uma ideia toda azul, de Marina Colasanti 

Nós percebemos que o conto traz temáticas sempre presentes na vida 

do ser humano: liberdade, paixão, medo, coragem, verdade, mentira, alegria, 

tristeza...  

 

Professor  

As atividade 1 e 2 devem ser realizadas antes da leitura do conto, pois 

são atividades de levantamento de hipóteses sobre a história. As atividades 3 a 

10, que se seguem, dependem da leitura. 

 

1) Vamos realizar inferências, isto é, levantar hipóteses sobre a narrativa, antes 

da leitura do conto todo. O título é Uma ideia toda azul. E inicia assim: 

Um dia o Rei teve uma ideia. Era a primeira de toda vida, tão maravilhado ficou 

com aquela ideia azul, que não quis saber de contar aos ministros. Desceu 

com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de 



 

esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria, 

linda ideia dele toda azul.  

 

2) As duas atividades a seguir podem ser escritas ou desenhadas por você. 

a) Imagine qual foi a ideia que o Rei teve. 

 

b) O que será que o Rei fez com essa ideia azul? 

 

Uma ideia toda azul 

Um dia o Rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda, e tão 

maravilhado ficou com aquela ideia azul, que não quis saber de contar aos 

ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com Ela nos gramados, 

brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre 

com igual alegria, linda ideia dele toda azul.  

Brincaram até o Rei adormecer encostado numa árvore.  

Foi acordar tateando a coroa e procurando a idéia, para perceber o 

perigo. Sozinha no seu sono, solta e tão bonita, a idéia poderia ter chamado a 

atenção de alguém. Bastaria esse alguém pegá-la e levar. É tão fácil roubar 

uma ideia: Quem jamais saberia que já tinha dono?  

Com a ideia escondida debaixo do manto, o Rei voltou para o castelo. 

Esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus 

aposentos, atravessou salões, Desceu escadas, subiu degraus, até Chegar ao 

Corredor das Salas do Tempo. Portas fechadas, e o silêncio. Que sala 

escolher?  

Diante de cada porta o Rei parava, pensava, e seguia adiante. Até 

chegar à Sala do Sono. Abriu. Na sala acolchoada os pés do Rei afundavam 

até o tornozelo, o olhar se embaraçava em gazes, cortinas e véus pendurados 

como teias. Sala de quase escuro, sempre igual. O Rei deitou a ideia 

adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta.  

A chave prendeu no pescoço em grossa corrente. E nunca mais mexeu 

nela.  

O tempo correu seus anos. Ideias o Rei não teve mais, nem sentiu falta, 

tão ocupado estava em governar. Envelhecia sem perceber, diante dos 

educados espelhos reais Que mentiam a verdade. Apenas, sentia-se mais 



 

triste e mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos 

jardins. 

Só os ministros viam a velhice do Rei. Quando a cabeça ficou toda 

branca, disseram-lhe que já podia descansar, e o libertaram do manto.  

Posta a coroa sobre a almofada, o Rei logo levou a mão à corrente.  

Ninguém mais se ocupa de mim - dizia atravessando salões e descendo 

escadas a caminho das Salas do Tempo - ninguém mais me olha. Agora posso 

buscar minha Linda ideia e guardá-la só para mim.  

Abriu a porta, levantou o cortinado.  

Na cama de marfim, a ideia dormia azul como naquele dia.  

Como naquele dia, jovem, tão jovem, uma ideia menina. E linda. Mas o 

Rei não era mais o Rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo 

passado lá fora, o tempo todo parado na Sala do Sono. Seus olhos não viam 

na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem Rir. Que fazer com ela? 

Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia.  

Sentado na beira da cama o Rei chorou suas duas últimas lágrimas, as 

que tinha guardado para a maior tristeza.  

Depois baixou o cortinado, e deixando a ideia adormecida, fechou para 

sempre a porta.  

(Conto integrante do livro de COLASANTI, Marina. Uma ideia toda azul. São 

Paulo: Global Editora, 1998.) 

 

3) Após a leitura do conto, você pode continuar a contar com suas palavras o 

que aconteceu com o Rei, destacando o conflito vivido por ele. Continue o texto 

que está iniciado: 

R. O Rei trancou a ideia toda azul na Sala do Sono, prendeu a chave no 

pescoço em uma grossa corrente e nunca mais mexeu nela. Os anos se 

passaram e quando o Rei bem velhinho lembrou-se da ideia... Conte com suas 

palavras o que aconteceu. 

 

4) Isso que aconteceu com o Rei, referente à sua ideia, pode acontecer na vida 

real? Explique sua resposta. 

R. Sim, às vezes as pessoas têm ideias excelentes, ficam tão felizes e podem 

ter medo de que a roubem e por isso a escondem, pois como diz o texto ―É tão 



 

fácil roubar uma ideia...‖ E se algumas ideias não são colocadas em prática 

logo após seu surgimento, o tempo pode torná-las impraticáveis, por melhores 

que sejam. 

 

5) Qual é o significado da cor azul da ideia? 

R. A cor azul pode ser entendida como nossa capacidade de sonhar. E a 

temática mais notável nesse conto é o transcorrer do tempo cronológico e sua 

capacidade de nos distanciar muitas vezes de nossos sonhos. 

Percebemos a sorte triste do Rei com muita angústia e ansiedade e sentimos 

como nossa, toda sua angústia e melancolia, culminando na sua habilidade em 

empreender uma fuga constante de ser feliz e realizado. 

Mas ao mesmo tempo nos identificamos com o Rei, no universo onírico, em 

que há espaço e liberdade para se brincar com a ideia, além da nossa 

imaginação. 

 

6) O que significa o manto do Rei? E por que representa para ele um grande 

peso? 

R. O manto significa o poder real, a liderança que possuía, mas é para ele um 

peso porque as decisões que deve tomar, muitas vezes, não permitem ou não 

estão de acordo com suas ideias ou com o que acredita. 

E na afirmação "E o libertaram do manto", percebemos esse peso da 

responsabilidade de governar, e o motivo pode ser que não gostava do que 

fazia, ou o que tinha que realizar no poder era contrário à ideia toda azul que 

teve, e por isso deixou-a adormecida.  

 

7) Como se pode explicar/entender a escolha que o Rei fez, de guardar a ideia 

na em correntes pesadas, na ―sala do sono‖? Será que as ideias maravilhosas 

e incríveis somente adormecem ou podem morrer? 

R. É possível entender o peso da corrente como as responsabilidades diárias, 

que nos obrigam na realidade a nos afastar da beleza que a ideia nova traz e 

simboliza, que é em extensão, sinônimo de prazer, satisfação, alegria, 

felicidade. E o ambiente em que é trancada é descrito como "escuro, sempre 

igual" demonstra que a luz, viço, vigor, energia, vivacidade, conforto e força. E, 

infelizmente precisava estar trancafiada num lugar desses, para ser contida, 



 

guardada a 'sete chaves', demonstrando o egoísmo do Rei.  Após sua idade ter 

avançado muito, visto que estava dispensado de seus afazeres reais, idoso e 

sem muitas forças, volta ao quarto do sono e retira a ideia, mas observa então 

que a passagem do tempo o impediria de concretizar sua ideia, ele já não era 

mais o mesmo, não tinha as possibilidades do passado, visto que nem tinha a 

disposição de brincar com ela. Portanto, tem uma decisão definitiva: "fecha 

para sempre a porta". 

 

8) Explique com suas palavras o trecho final: ―Depois, baixou o cortinado e, 

deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta.‖ 

R. As ideias que surgem em nossas vidas não devem ficar esquecidas, 

adormecidas, como num estágio de inconsciência, mas elas devem ser 

concretizadas no tempo oportuno, e se isso não ocorrer vão se desperdiçar, 

ficar perdidas no esquecimento. 

 

9) Qual é o elemento mágico desse conto? 

R. O elemento mágico dessa história é que a ideia ganha um atributo humano, 

a vida, pois brinca e dorme com o rei, o que chamamos de personificação 

(figura de linguagem), mas por ser a ideia tão extraordinariamente azul, o Rei 

decide que é perigoso deixá-la livre, exposta às outras pessoas, então a 

esconde, trancafiar no quarto do sono e pendura a chave numa corrente 

pesada, em seu próprio pescoço. 

 

10) O texto deixa claro que o Rei não percebia que estava envelhecendo. Você 

pensa que isso acontece com as pessoas na realidade, ou elas têm 

consciência desse processo natural a que estão submetidas? 

 

Módulo IV, atividade 2 

A moça tecelã 

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das 

beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear.  

Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia 

passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã 

desenhava o horizonte.  



 

Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo 

tapete que nunca acabava.  

Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça 

colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em 

breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em 

pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à 

janela.  

Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e 

espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados, 

para que o sol voltasse a acalmar a natureza.  

Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os 

grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias.  

Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de 

escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para 

ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o 

tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. 

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer.  

Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu 

sozinha, e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado.  

Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa 

nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe 

dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapéu 

emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava 

justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos, quando 

bateram à porta.  

Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu 

de pluma, e foi entrando em sua vida.  

Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos 

que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade.  

E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em 

filhos, logo os esqueceu. Porque tinha descoberto o poder do tear, em nada 

mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar.  



 

— Uma casa melhor é necessária — disse para a mulher. E parecia 

justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de 

tijolo, fios verdes para os batentes, e pressa para a casa acontecer.  

Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente.  

— Para que ter casa, se podemos ter palácio? — perguntou. Sem querer 

resposta imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. 

Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, 

e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo 

para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o 

dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o 

ritmo da lançadeira.  

Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu 

para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre.  

— É para que ninguém saiba do tapete — ele disse. E antes de trancar a 

porta à chave, advertiu: — Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos 

cavalos!  

Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o 

palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o 

que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer.  

E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu 

maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou 

em como seria bom estar sozinha de novo.  

Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando 

com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa 

escada da torre, sentou-se ao tear.  

Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira 

ao contrário, e jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer 

seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. 

Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E 

novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela.  

A noite acabava quando o marido estranhando a cama dura, acordou, e, 

espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o 

desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as 



 

pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o 

emplumado chapéu.  

Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha 

clara. E foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a 

manhã repetiu na linha do horizonte.  

(Conto integrante de: COLASANTI, Marina. Doze Reis e a Moça no Labirinto do 

Vento. Rio de Janeiro: Global Editora, 2000). 

 

Assistir o vídeo Stop Motion baseado no conto de Marina Colasanti, publicado 

em 29/01/2014,  por  Júlia R. Cunha. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=y39sNr3o6P8. Acesso em 26/10/2014. 

 

Resumo do conto A moça tecelã, de Guedes e Fernandes, 2011: 

A narrativa inicia com a imagem de uma moça que, sentada em seu tear, é 

capaz de produzir tudo aquilo que necessita e deseja. Tece o nascer e o pôr do 

sol, as estações do ano, os alimentos que precisa e, principalmente, o faz com 

muito prazer. Até que um dia se sente muito sozinha e resolve tecer um 

companheiro. Com a chegada dele, o tear é transformado em um instrumento 

para aquisição de riquezas. Ele solicita à moça tecelã a construção de um 

castelo de luxo, com torres, cavalos e cofres. Já cansada dessas obrigações, a 

moça resolve voltar a sua condição inicial e, ao anoitecer, senta-se ao tear e 

destece tudo aquilo que o marido solicitara até mesmo o companheiro. Ao final, 

encontra-se sozinha, em sua pequena casa, tecendo um novo amanhecer. 

 

Professor:  

Julgo importante comentar com os alunos outros contos que apresentam 

personagens tecelãs e seus sentidos. Os autores Guedes e Fernandes, 2011, 

p. 173, 174, realizam ―um retorno às origens das personagens tecelãs. 

Encontramos na mitologia grega, a lenda de Aracne, uma tecelã que desafia 

uma divindade para um concurso de tecelagem e, por ser melhor que ela, a 

personagem é transformada em aranha; e a mulher Ariadne, do mito do 

Minotauro, que orienta Teseu a sair do labirinto que abrigava o monstro 

seguindo o novelo de lã que marcaria o caminho. Na literatura clássica, 

conhecemos na obra Odisseia, a esperta Penélope, que tecia de dia e 

http://www.youtube.com/watch?v=y39sNr3o6P8


 

desmanchava à noite, com o propósito de adiar a escolha do novo marido e 

esperar por Ulisses. 

Há ainda, nos contos tradicionais, a pobre moça que desejava se casar 

e recebeu ajuda das senhoras fiandeiras, em As três parcas, dos Irmãos 

Grimm; o conto Rumpelstiltskin, dos mesmos autores, que inclui uma 

personagem que transforma fios de linho em fios de ouro ao tecer; além da 

velha que fiava no alto da torre, cujo fuso feriu a jovem Bela Adormecida, entre 

outras. Como vimos, o ato de tecer relaciona-se, principalmente, a uma 

atividade tradicionalmente feminina. Machado (2003) refere-se aos estudos de 

Zipes quando recorda que o fiar e o tecer estiveram em mãos de mulheres até 

o aparecimento do tear mecânico, que só se difundiu na primeira metade do 

século XIX.‖ 

 

1) A personagem do conto A moça tecelã possui um tapete onde tudo o que ela 

tece vira realidade. Explique a metáfora do tapete com a vida humana. 

R. Essa imagem anima os sujeitos leitores a tecerem seus próprios tapetes da 

vida, utilizando fios/linhas coloridos, simbolizando as realidades que vivem. E 

desse modo podem considerar a vida como  uma imensa e colorida colcha de 

retalhos, encantadora às vezes, em outras desanimadora, repleta de dúvidas, 

emoções, sentimentos, desse modo a grande dica da atitude da personagem é 

que é possível tecer essa colcha sendo feliz, buscando a beleza e harmonia na 

vida, mas depende da atitude do sujeito. 

 

2) Quais as semelhanças de A Moça tecelã, de Marina Colasanti, com os 

contos de fadas tradicionais? 

(Observação: Essa resposta é a transcrição do Blog do prof. Dr. Marciano 

Lopes e Silva, da UEM,  num pequeno texto publicado A Moça tecelã, de 

Marina Colasanti, e o novo papel feminino nos Contos de Fadas. Disponível 

em: 

http://eraumavezuem.blogspot.com.br/2012/08/a-moca-tecela-de-marina-

colasanti-e-o.html. Acesso em: 26/10/2014). 

R: ―Quando começamos a ler o conto, temos a sensação de que se trata de 

mais uma história na qual a mulher está submetida às tarefas realizadas no lar, 

pois a protagonista é uma tecelã dedicada ao ofício. Outro aspecto que se 

http://eraumavezuem.blogspot.com.br/2012/08/a-moca-tecela-de-marina-colasanti-e-o.html
http://eraumavezuem.blogspot.com.br/2012/08/a-moca-tecela-de-marina-colasanti-e-o.html


 

assemelha demasiadamente às características do conto de fadas tradicional é 

no momento em que a moça tecelã se sente sozinha e acredita que um homem 

é capaz de ampará-la e torná-la feliz, assim como construir a família ―padrão‖, 

um sonho da moça tecelã.‖ 

 

3) De que forma a moça tecelã passava seus dias? 

R. Tecia o dia, as flores, as nuvens, a chuva, o sol, a noite, assim passava os 

dias e nada lhe faltava, pois tecia seu alimento (peixe, leite) e até mesmo um 

marido e todas as riquezas que ele exigia: ―Sem descanso tecia a mulher os 

caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as 

salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria 

fazer.‖ 

 

4) A tecelã pode ser considerada uma mulher decidida? Explique. 

R. Sim, visto que desejou ter um companheiro e rapidamente conseguiu, como 

também quando não está satisfeita com o relacionamento e toma a decisão de 

desmanchar tudo o que tinha realizado. 

 

Professor: 

É conveniente ler e explicar aos alunos essa excelente conclusão de um 

artigo intitulado  A imagem feminina no conto ―A moça tecelã‖, de Marina 

Colasanti, que faz uma análise do conto: 

―Conforme pudemos depreender da análise proposta no conto ―A moça 

tecelã‖, a mulher enclausurada e confinada aos afazeres domésticos busca a 

completude em um companheiro por meio da tessitura de seu destino. No 

entanto, após se submeter aos caprichos do marido, a moça tecelã rompe com 

o universo do patriarcado imposto pela cultura no momento em que decide 

renunciar a essa forma de felicidade tradicionalmente veiculada e optar pela 

realização por meio de sua liberdade. Temos um texto organizado em dois 

paradigmas: o do mundo material veiculado pelo marido e o do mundo natural, 

presente no início e no final do conto. A personagem feminina passa do mundo 

natural para o material, para depois regressar ao natural, quando se percebe 

como sujeito autônomo, após ‗tecer‘ sua sexualidade e se descobrir enquanto 

mulher, sujeito de seu próprio destino.‖ 



 

5) Qual é a parte do conto que apresenta a mulher submissa aos caprichos do 

homem? 

R. É o momento em que começa a tecer um grande palácio, cheio de cômodos: 

―Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de 

luxos, os cofres de moedas, as salas de criados.‖ 

 

6) Os fios que a personagem usa são mágicos, com os quais tece e destece 

sua sorte/seu destino, explique o que foi o amor na vida da tecelã/sua 

experiência com o companheiro. 

R. O sentimento do amor para a tecelã transformou-se com o tempo numa 

espécie de prisão, de perda da liberdade e felicidade, mas ao final, conseguiu 

reaver/restabelecer o amor próprio, a autoestima e a harmonia iniciais. 

 

7) No final, a tecelã desfez as linhas que formaram o marido e toda a vida que 

construiu com ele, cheia de prosperidade. O que será que a fez tomar essa 

atitude/decisão? Faltava a ela algo? 

R. Era a falta da liberdade, pois o marido a oprimia com todas as exigências 

que fazia, insaciável na aquisição de bens materiais, isso causa muita 

insatisfação na tecelã, que resolve o problema: ―Desta vez não precisou 

escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário, e, jogando-a de um 

lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as 

carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio 

e todas as maravilhas que continha.‖ E finalmente foi o marido, que ―Não teve 

tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu 

seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo 

corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu.‖ 

 

8) Escreva o efeito de sentido desses trechos ―[...] pressa para a casa 

acontecer [...]‖; ―[...] imediatamente ordenou [...]‖; [...] ―semanas e meses 

trabalhou a moça [...]‖; ―[...] ela não tinha tempo [...]‖; ―[...] sem parar batiam os 

pentes [...]‖; ―[...] sem descanso tecia a mulher [...]‖ 

R. Esses trechos evidenciam a pressa, o imediatismo, ao ativismo moderno, 

que atropela as pessoas. Mas no desfecho a paz é retomada, após a ação da 

protagonista em desfazer o marido, que é marcada pela pressa. 



 

 

9) Qual é o conflito central da narrativa, desde ao início tranquilo, que se altera 

com a vinda do marido e a volta à harmonia no final? 

R. É a passagem do tempo, visto que há varias marcações, quanto ao aspecto 

cronológico (amanhecer, anoitecer), e tempo marcado pelas condições 

climáticas (sol forte, chuva, neve) e ainda pela passagem do tempo, às vezes 

rapidamente, em outras, tranquilamente. 

 

10) O conto pode ser considerado às avessas, ou seja, contrário aos contos 

tradicionais? 

R: Sim, esse conto é um questionamento das verdades absolutas sobre o 

casamento e constituição de família (ela sonhava com os filhos que teceria, e o 

texto afirma ―se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu‖, aqui se 

desfaz o conceito de que a vida ideal e feliz para todas as mulheres é 

dedicação ao casamento e filhos).  

E ainda o conto apresenta um processo de individualização de todos os 

personagens, a protagonista que opta pela felicidade via a solidão, o marido 

que é altamente interesseiro e quer apenas acumular riquezas, sendo a mulher 

o meio para consegui-las, também demonstra o desejo e a necessidade de 

liberdade e independência do sujeito do gênero feminino. Também não há 

presença de fadas ou princesas, sendo que o elemento mágico é a ação de 

tecer no tear tudo o que desejava em sua vida. 

 

11) Em que se diferencia esse conto com os contos de fadas no tocante aos 

temas casamento e felicidade? 

R. A heroína da história não vive o final clichê e plural dos contos de fadas: e 

foram felizes para sempre‖, ao contrário, o casamento foi um período de 

infelicidade, em que sofre um processo de ‗coisificação‘ e servia a ambição do 

marido e satisfazia sua exigências capitalistas. 

percebe-se uma harmonia na narrativa, a personagem está estável com tudo o 

que lhe acontece. Mas, pelo próprio tecer, o afã da sociedade capitalista, que 

prioriza o trabalho, a produção e o capital. 

 



 

12) Qual é o sentido dessa afirmação:  ―e novamente se viu na sua casa 

pequena e sorriu para o jardim além da janela‖? 

R. O final do conto é o retorno à situação inicial, em que harmoniosamente 

tecia em sua pequena casa, apenas o que realmente lhe fazia feliz.  

E foi com uma linha clara como o sol que a moça tecelã começou a tecer os 

traços de luz que se reproduziam no horizonte. 

Isso é a perspectiva da vida que segue, iluminada, intensa e feliz. Lembrando 

que quando estava com o marido: ―(...) A noite chegava, e ela não tinha tempo 

para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes 

acompanhando o ritmo da lançadeira.‖ 

 

13) A vida da tecelã era o seu trabalho, vivia tecendo. A personagem estava 

tecendo/construindo, num processo constante por não se acabar, um tapete, 

símbolo ou metáfora de sua própria vida. E com a escolha que fazia das lãs, 

podia satisfazer todas as suas vontades e necessidades. Caso fosse possível 

você tecer a sua vida, escreva como ela seria. 

 

Módulo IV, atividade 3 

Letra da música Conto de fadas, Manu Gavassi. 

Disponível em: http://www.vagalume.com.br/manu-gavassi/conto-de-fadas.html. 

Acesso em: 30/10/2014. 

 

Já é tarde e eu aqui 

Prolongando o fim 

Abro a porta e vou embora 

Torcendo pra correr atrás de mim 

 

Era pra sempre, terminou 

Alguns dias atrás 

Então por que você complicou 

Me pedindo para ficar um pouco mais? 

 

A nossa história acabou, eu sei 

Mas das nossas lágrimas eu sou refém 

http://www.vagalume.com.br/manu-gavassi/conto-de-fadas.html


 

Eu já aprendi o certo a fazer 

Mas meu coração não consegue entender 

 

Como eu posso ir embora 

Com você me pedindo pra ficar ? 

Como eu posso esquecer 

Se só de olhar pra você me falta o ar? 

Me solte agora já chegou o fim 

Não tem conto de fadas dessa vez pra mim 

Eu não sou a princesa que você sonhou, 

Não tem final feliz pra nós dois, amor 

 

(Pára, vai... 

Tem que parar de achar que sua vida é um conto de fadas. 

Você tá louca!) 

 

Já nem reconheço mais 

Olhando bem de perto me assustei 

Você gritava até eu chorar 

Me fazendo acreditar que eu errei (Hã? Eu?) 

Era pra sempre até o fim 

Mas esqueceram de avisar 

Que o pra sempre acaba sim 

É só você parar de se importar 

 

A nossa história acabou, eu sei 

Mas das nossas lágrimas eu sou refém 

Eu já aprendi o certo a fazer 

Mas meu coração não consegue entender 

 

Como eu posso ir embora 

Com você me pedindo pra ficar? 

Como eu posso esquecer 

Se só de olhar pra você me falta o ar? 



 

Me solte agora já chegou o fim 

Não tem conto de fadas dessa vez pra mim 

Eu não sou a princesa que você sonhou 

Não tem final feliz pra nós dois, amor 

 

O pôr do sol na barra já vem 

Mas eu não vou cantar com você, meu bem 

Se eu chorar você não vai estar aqui 

E eu nunca mais vou te ver sorrir 

 

Eu escrevi no seu coração 

Mas você esqueceu nossa canção 

Eu me lembro do mesmo jeito 

Do amanhecer até quando eu me deito 

 

Como eu posso ir embora 

Com você me pedindo pra ficar? 

Como eu posso esquecer 

Se só de olhar pra você me falta o ar? 

Me solte agora já chegou o fim 

Não tem conto de fadas dessa vez pra mim 

Eu não sou a princesa que você sonhou 

Não tem final feliz pra nós dois, amor 

 

Então me solte agora já chegou o fim 

Não tem conto de fadas dessa vez pra mim 

Eu não sou a princesa que você sonhou 

Não tem final feliz pra nós dois, amor. 

 

 

1) Quantos são os versos negativos, considerando os repetidos e o refrão. 

R. São dezessete os versos negativos. 

 

2) Transcreva o verso que apresenta a fala do rapaz ao eu lírico feminino. 



 

E o que significam essas palavras? 

R:   (Pára, vai... 

       Tem que parar de achar que sua vida é um conto de fadas. 

       Você tá louca!) 

Essas palavras significam que ela era muito romântica e acreditava em contos 

de fadas, talvez exigindo dele qualidades que se aproximavam da perfeição, 

que é a idealização da pessoa que se ama, por isso ele diz que ela deve parar 

com essa atitude, porque as pessoas têm defeitos/falhas que devem ser 

administradas ou minimizadas ou superadas. 

 

3) Quem é que está rompendo o relacionamento amoroso? 

R. É ela que rompe o namoro, diz que ―terminou alguns dias atrás‖ e na 

sequência afirma: ―A nossa história acabou, eu sei‖, e ela conclui: ―Então me 

solte agora já chegou o fim‖. 

 

4) O refrão foi repetido quatro vezes, explique seu sentido. 

―Não tem conto de fadas dessa vez pra mim 

Eu não sou a princesa que você sonhou, 

Não tem final feliz pra nós dois, amor‖.  

R. Nos contos de fadas a heroína é a moça que o rapaz deseja, mas ela afirma 

que não é a garota com quem ele sonhou, e por isso não serão felizes juntos, 

mas em outras oportunidades, conhecendo novas pessoas,  poderão ser 

felizes. 

 

5) O refrão foi cantado quatro vezes, nas três primeiras inicia-se: ―Me solte 

agora já chegou o fim‖ e na última: ―Então me solte agora já chegou o fim.‖ 

Explique o acréscimo de uma palavra. 

R. O sentido é que a moça está determinada em sua decisão: romper com o 

namoro, que há tempos não ia bem. 

 

6) Além do refrão, os versos a seguir apresentam expressões negativas: não, 

nunca mais. Comente seus sentidos, considerando o contexto da letra da 

música. 

―Mas eu não vou cantar com você, meu bem 



 

Se eu chorar você não vai estar aqui 

E eu nunca mais vou te ver sorrir‖ 

R. Ela está reforçando a ideia da separação e suas consequências: não 

cantarão juntos, ela estará sozinha quando chorar, e que nunca mais verá mais 

o sorriso dele, nessa expressão altamente negativa, há um sentido de que era 

ela seu motivo de sorrir, mas que não estará mais junto dele para lhe 

proporcionar alegria, está perceptível a autoestima da moça que valoriza muito 

quem é e o modo de ser, não percebido nesse momento por ele. Outro sentido 

é que ela não deseja vê-lo após o término do namoro. 

 

7) Escreva a estrofe que expressa a decepção da moça com o namorado? 

R. Já nem reconheço mais 

    Olhando bem de perto me assustei 

    Você gritava até eu chorar 

    Me fazendo acreditar que eu errei (Hã? Eu?) 

 

8) Qual o sentido dos versos a seguir?  

―Era pra sempre, terminou 

Alguns dias atrás 

[...] 

Era pra sempre até o fim 

Mas esqueceram de avisar 

Que o pra sempre acaba sim 

É só você parar de se importar‖ 

R. O sentido é que o amor deve ser cultivado sempre nos relacionamentos, e 

fatalmente termina se um dos envolvidos deixar de se importar com o outro, 

pois o amor é como uma estrada de duas direções, há que estar atento não 

apenas com a sua vida, seus interesses, mas também com as necessidades do 

outro. E não esquecer que o tempo cronológico que vivemos é o presente, 

sendo então necessário constantemente na existência dar amor para ser digno 

de merecê-lo como deseja. 

 

9) Quais as atitudes do ex-namorado que revelam falta de valorização da 

moça? 



 

R. Quando ele diz: ―Você tá louca!‖ em acreditar na felicidade de contos de 

fadas. E a moça fala que não o reconhecia mais quando o olhava 

profundamente, se assustou com o que viu: ―Já nem reconheço mais / Olhando 

bem de perto me assustei‖ por ter lembrado e atualizado o comportamento tão 

ofensivo dele que alterava a voz para ela, fazendo-lhe chorar,  culpando do que 

não merecia, ao ponto dela se questionar  no tempo presente: ―Você gritava até 

eu chorar / Me fazendo acreditar que eu errei (Hã? Eu?). E ainda ele não se 

importava mais com ela, perdeu o interesse de estar junto: ―Que o pra sempre 

acaba sim / É só você parar de se importar‖. 

 

10) Releia a terceira estrofe e escreva os dois versos em que o eu poético tem 

consciência de que o namoro terminou e não consegue aceitar. 

R. A nossa história acabou, eu sei 

    Mas meu coração não consegue entender 

 

11) Explique com versos da música a resposta anterior, que expressa a paixão 

da moça pelo ex-namorado, na primeira estrofe diz que quando ela abriu a 

porta e foi embora, que ficou torcendo para que ele corresse atrás.  

R. Como eu posso ir embora 

    Com você me pedindo pra ficar? 

    Como eu posso esquecer 

    Se só de olhar pra você me falta o ar? 

 

12) Quais são os dois versos que expressam a dor da separação por meio do 

choro? 

R. ―Mas das nossas lágrimas eu sou refém (2 vezes) 

     Se eu chorar você não vai estar aqui‖ 

 

13) E quais os versos que se referem ao canto, à música? 

R. Mas eu não vou cantar com você, meu bem 

    Mas você esqueceu nossa canção 

 

14) Na terceira estrofe ela afirma ―Eu já aprendi o certo a fazer‖, o que será que 

ela deveria fazer ou já esta fazendo, mesmo sendo muito difícil a ela? 



 

R. Ela inicia a estrofe com o verso ―A nossa história acabou, eu sei‖, 

demonstrando maturidade para perceber o término dessa história de amor, o 

que ela tem  a fazer é prosseguir a vida, distanciando-se dele que a fez sofrer, 

pois gritou com ela: ―Você gritava até eu chorar / Me fazendo acreditar que eu 

errei‖, a chamou de ―louca‖, não dava atenção para ela: ―É só você parar de se 

importar‖ e ainda completa: ―Mas você esqueceu nossa canção‖. 

 

 Professor: 

 É interessante comentar com os alunos esse comentário da música 

Conto de fadas, versão acústica, de Manu Gavassi: 

http://jurandirdalcincomenta.blogspot.com.br/2013/10/respirando-musica-2013-

manu-gavassi-se.html 

É uma letra um pouco triste mesmo e ao mesmo tempo de sentir saudades 

daquele amor que foi perdido, pedindo pra ser concertado. Se nota nas frase: 

"Como eu posso ir embora, com você me pedindo pra ficar, Como eu posso 

esquecer se só de olhar para você me falta o ar. Me solte, agora já chegou o 

fim, não tem conto de fadas dessa vez para mim..." 

Apesar de ter um ritmo mais balada, a música é gostosa de escutar com a letra 

melancólica. 

 

Módulo IV, atividade 4 

Assistir ao vídeo da TV Cultura: Você acredita em contos de fadas? 

 Professor: 

 Uma sugestão interessante é deixar os alunos comentarem livremente 

os depoimentos das diversas pessoas, o objetivo aqui é perceber que o ideal 

apregoado nos contos de fadas diferencia muito da realidade, mas que o sonho 

de ser feliz que embala os contos de fadas perpassa o imaginário de homens e 

mulheres. 

 

Módulo IV, atividade 5 

Vídeo da Rede Telecine: Deu a louca nos contos de fadas. É um 

especial sobre as animações que satirizam os contos de fada. Enviado em 

05/01/2011. 

http://jurandirdalcincomenta.blogspot.com.br/2013/10/respirando-musica-2013-manu-gavassi-se.html
http://jurandirdalcincomenta.blogspot.com.br/2013/10/respirando-musica-2013-manu-gavassi-se.html


 

 Os três filmes que o vídeo Deu  a louca nos contos de fadas faz 

referência: Deu a louca na Chapeuzinho, Deu a louca na Cinderela e Sherek. E 

têm em comum a subversão dos contos de fadas, em que se questiona se o 

herói é realmente herói (Chapeuzinho Vermelho), se os finais felizes são  

concretos ou são frágeis (Cinderela), e o conceito de beleza é repensado, 

sendo o grotesco valorizado, justamente pelo personagem ter as virtudes de 

herói, mas não esteticamente (Shrek). 

 As respostas das questões que seguem, foram conforme a trancrição 

escrita do vídeo. 

 

1) No inicio do video, referente a Deu a louca na Chapeuzinho, a narradora  

diz: ―Final feliz é coisa do passado, heróis e vilões também‖. Explique essa 

afirmação. 

R: Nas releituras de contos de fada, até a vovozinha pode parar no banco dos 

réus. Em Deu a louca na Chapeuzinho, os papéis clássicos são redefinidos e 

nada é o que parece: 

Quando um crime é cometido na floresta todos são suspeitos e precisam contar 

suas próprias versões dos fatos. 

 

2) Na animação Deu a louca na Cinderela, uma madrasta pior que a da história 

original, descobre um jeito de acabar com todos os finais felizes já escritos, 

como isso acontece? 

R. Isso acontece com certa facilidade, visto que ela diz: “Nossa, é tão fácil!  

Basta o clicar de um dedo!‖, demonstra o desencontro da Cinderela com o 

príncipe, no exato momento em que suas tranças são cortadas magicamente 

pela madrasta, e cai sobre o príncipe, sem nenhum perceber o que acontece, e 

ele diz: ―Ai! Caí nas minhas chaves!‖, ignorando a presença da Cinderela. 

 

 

3) Explique as falas da Fiona e do Burro: 

 _ Uma princesa, trancada numa torre e acossada por um dragão, é 

resgatada por um bravo cavaleiro, e então eles dão seu primeiro beijo de amor 

verdadeiro. 



 

_ Hã? Com o Shrek? Você acha que... peraí, peraí, peraí. Você acha 

que o Shrek é seu amor verdadeiro? 

R: O filme Shrek subverteu todos os clichês de contos de fada, graças a um 

ogro no papel de herói, comprova-se com as falas dos personagens Fiona 

(apaixonada por Sherek, que ainda não tinha retirado o capacete de cavaleiro, 

sonhadora, conforme as clássicas princesas), o comentário do Burro (realista e 

preconceituoso com a aparência feia do ogro e seu comportamento, nem um 

pouco gentil, até então). 

 

4) Comente a última frase do vídeo: ―Era uma vez os contos de fada de 

antigamente.‖ 

R: Essa frase significa as várias releituras, realizadas pelo cinema, dos contos 

de fadas. 

 

Professor: 

É interessante passar o vídeo da apresentação da peça Deu a Louca 

nos Contos de Fada, conclusão do segundo semestre de 2012 do curso de 

teatro Fátima do Valle, direção Fátima do Valle. Publicado em 24/01/2013 por 

Paulo Rogério Alves. Sua duração é de 41 minutos. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=k52WoZ7b8K8. Acesso em: 02/11/2014. 

 

Módulo IV, atividade 6 

Será realizada a leitura do livro O fantástico mistério de Feiurinha (1986), 

de Pedro Bandeira, para os sujeitos alunos entenderam a estrutura do texto 

dramático. 

Após haverá divisão da turma em três grupos, cada um produzirá 

coletivamente o texto dramático de um dos contos trabalhados, considerando 

todos os componentes como personagens, a fim de que participem ativamente 

da dramatização na sequência.  

Serão desenvolvidas a criatividade e a sensibilidade por meio de outras 

possíveis linguagens a serem utilizadas, como música, indumentárias, cenário, 

maquiagem, fantoches e máscaras. E também essa atividade envolverá os 

sujeitos-alunos com as temáticas abordadas e será possível acrescentar todas 

as análises dos discursos dos contos de fadas previamente trabalhadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=k52WoZ7b8K8
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