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RESUMO: 

Introdução: Os contos de fadas clássicos são uma das primeiras leituras orais ou escritas que 

a criança faz na escola e em casa. Por sua vez, os filmes baseados em contos clássicos, sejam 

eles os originais ou suas releituras, fazem parte do currículo cultural da nossa sociedade e devem 

ser objeto de trabalho em sala de aula. A sociedade do século XX, assim como as representações 

cinematográficas produzidas neste período, sofreu modificações sobre temas como feminismo, 

exclusão, sexualidade, família, trabalho, comportamento social, educação, violência. Temas 

que aparecem nos filmes e que possibilitam compreender um século de profundas, múltiplas e, 

às vezes, efêmeras mudanças. Objetivo: Analisar como os contos de fadas foram adaptados 

pelo cinema de formas variadas ao longo do século XX e nas primeiras décadas do século XXI 

e como eles podem ser trabalhados em sala de aula. Metodologia: Utilizamos a leitura e análise 

dos filmes e a pedagogia de projetos para construir uma sugestão de como utilizá-los em sala 

de aula como forma de promover o gosto pela leitura e escrita de diversos gêneros textuais. 

Resultados e discussão: Analisamos dois filmes e suas releituras: Branca de Neve e os sete 

anões (1937) e Branca de Neve e o caçador (2012); A Bela adormecida (1959) e Malévola 

(2014) buscando perceber suas semelhanças e diferenças de abordagem e propusemos um 

projeto de aula interdisciplinar utilizando A Bela adormecida. Conclusão: O cinema é um 

instrumento pedagógico rico em possibilidades de trabalho dentro e fora da sala de aula. Seus 

diversos gêneros permitem ao professor infinitas combinações e atividades interdisciplinares 

que possibilitam ao aluno a oportunidade de desenvolver suas habilidades e competências e 

adquirir conhecimentos múltiplos sobre temas diversos, analisando desde o conto clássico até 

suas releituras ao longo do tempo. 

Palavras chave: Contos clássicos. Cinema. Releituras.  

1. Introdução  

A pesquisa apresentada nesse artigo foi fruto de uma proposta desenvolvida ao longo de 

2016 com bolsa de Iniciação Científica da FAPEMIG e procurou analisar como os contos de 

fada clássicos são relidos pelo cinema e sua utilização em sala de aula.  
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A criança vive imersa em um mundo de imagens via televisão, cinema e internet. As 

construções imagéticas de diferentes mídias têm poder de penetração nas várias faixas etárias 

e, para alguns, são mais fáceis de serem assimiladas do que a narrativa de um livro. O cinema, 

enquanto indústria e arte, se propõe a representar o mundo de forma onírica e ficcional, com 

narrativas que podem levantar questionamentos sobre a sociedade ou apenas entreter o 

espectador. A penetração de um filme pode ultrapassar as expectativas de seus produtores, 

atingindo patamares de interpretação que nenhum deles imaginou, pois é o público que 

direciona as possíveis ou (im)possíveis leituras que as imagens fomentam já que “ver filmes, é 

um prática social tão importante, do ponto de vista da formação cultural e educacional das 

pessoas, quanto a leitura de obras literárias, filosóficas, sociológicas e tantas mais”. (DUARTE, 

2002, p. 17)  

Por sua vez, os contos de fadas são um gênero literário ímpar, cujo significado mais 

profundo “será diferente para cada pessoa, e diferente para a mesma pessoa em vários 

momentos da vida.” Daí que cada criança perceberá “significados diferentes do mesmo conto 

de fadas, dependendo de seus interesses e necessidades do momento. Tendo oportunidade, 

voltará ao mesmo conto quando estiver pronta a ampliar os velhos significados ou substituí-los 

por novos.” (BETTELHEIM, 2014, p. 21) 

Os filmes baseados em contos clássicos, sejam eles os originais ou suas releituras, fazem 

parte do currículo cultural da nossa sociedade. Sabat afirma que o currículo cultural “pode ser 

identificado como parte de uma pedagogia cultural que de maneira mais ampla, nos ensina 

coisas através de artefatos que vão desde o cinema, televisão, publicidade, histórias em 

quadrinhos até outdoors, moda, música, revistas” (SABAT, 2004, 132), e apresenta uma 

“vantagem com relação ao currículo oficial por funcionar através de mecanismos como 

diversão, prazer, entretenimento” (SABAT, 2004, 131), ignorando “as fronteiras entre 

conhecimento escolar e conhecimento cotidiano”. (SABAT, 2004, 132) Trabalhar o currículo 

cultural na escola permite que outros olhares, saberes e conhecimentos adentrem a sala de aula 

e isso pode ser feito por meio do cinema.  

 Mas, será que a escola está utilizando as novas versões dos clássicos de forma a permitir 

a crítica, a reflexão e a análise? Ou estamos abandonando as versões clássicas por adaptações 

politicamente corretas, que retiram dos contos de fada a sua utilidade como parte do 
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crescimento infantil? Pode a escola, e em especial o período de alfabetização, abrir mão dos 

contos de fadas clássicos em prol apenas de histórias modernas? Esses e outros questionamentos 

nos levam a propor essa pesquisa na qual transitaremos pelos filmes clássicos de contos de fada 

até suas versões contemporâneas procurando perceber as adaptações feitas e as possíveis 

leituras que a escola pode promover entre as versões de uma mesma história.     

2.  Objetivo geral  

 Analisar como os contos de fadas foram adaptados pelo cinema de formas variadas ao 

longo do século XX e nas primeiras décadas do século XXI e como eles podem ser utilizados 

na sala de aula. 

3. Metodologia 

A metodologia de pesquisa passou pelo levantamento e leitura de uma bibliografia 

virtual e física selecionada sobre o tema e pela escolha dos filmes em suas versões clássicas e 

as modernas. Foram escolhidos: Branca de Neve e os sete anões (1937) e Branca de Neve e o 

caçador (2012); A Bela adormecida (1959) e Malévola (2014).    

Também fez parte da metodologia propor alternativas de utilização dos filmes em sala 

de aula e, para tanto, partimos das premissas da pedagogia de projetos que possibilita o 

desenvolvimento de propostas pedagógicas utilizando vários gêneros textuais e TICs, em 

atividades que envolvem o aluno na construção autônoma do seu conhecimento por meio de 

discussão, pesquisa, trabalho em grupo e apresentação, pois “a pedagogia de projetos deve 

permitir que o aluno aprenda-fazendo e reconheça a própria autoria naquilo que produz por 

meio de questões de investigação que lhe impulsionam a contextualizar conceitos já conhecidos 

e descobrir outros que emergem durante o desenvolvimento do projeto.” (PRADO, 2015, p. 7-

8) 

4. Resultados e discussão 

 Num primeiro momento analisamos cada filme em sua versão clássica e releitura mais 

atual e pudemos perceber que as versões mais atuais procuram discutir temáticas que (re)liguem 

o espectador contemporâneo com a história clássica. Os filmes clássicos são produções da 

Disney que fazem parte do currículo cultural das crianças do mundo todo, tendo uma estética, 
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beleza e magia marcantes e refletem a sociedade da época de sua produção que perpetuava 

estereótipos como: mulheres submissas e a dualidade clara entre o bem e o mau. Branca de 

Neve e o caçador (2012), por sua vez, busca apresentar uma Branca de Neve mais atuante que 

não precisa de um príncipe para ser feliz ou salvá-la e Malévola (2014) relativiza o bem e o mal 

por meio da história contada na visão de Malévola e não da princesa e ainda questiona as várias 

faces do amor. 

 Num segundo momento propusemos um projeto interdisciplinar, intitulado 

“Recontando os contos clássicos”, voltado para alunos do 5° ano do Ensino Fundamental, com 

o objetivo de, por meio do conto e filmes clássicos A Bela adormecida e sua releitura Malévola,   

desenvolver o olhar crítico do aluno a partir das narrativas fílmicas e impressas; promover a 

percepção das múltiplas formas de contar uma história sob o ponto de vista de diferentes 

personagens e permitir espaços nos quais a criança possa aprimorar o hábito da leitura e escrita. 

 Para atingir esses objetivos propusemos a leitura do conto clássico, assistir as duas 

versões do filme, discutir as semelhanças e diferenças na narrativa e depois (re)construir, em 

grupo, um conto de fadas clássico a partir do ponto de vista de outro personagem. A socialização 

da produção seria por meio de um livro escrito e confeccionado pelos alunos que poderia ser 

apresentado por meio de diferentes modalidades escolhidas, produzidas e apresentadas por 

meio de leitura oral, teatralização, curta metragem, etc..   

5. Conclusão 

O cinema é um instrumento pedagógico rico em possibilidades de trabalho dentro e fora 

da sala de aula. Seus diversos gêneros permitem ao professor infinitas combinações e atividades 

interdisciplinares que possibilitam ao aluno a oportunidade de desenvolver suas habilidades e 

competências e adquirir conhecimentos múltiplos sobre temas diversos. O fato do cinema reler 

periodicamente suas produções e se voltar para temas clássicos para nos fazer refletir sobre as 

novas propostas sociais, mostra o quanto ele está sintonizado com as mudanças que ocorrem na 

sociedade e como pode ser utilizado para discutir sobre diversidade, multiculturalismo, situação 

de gênero e preconceitos diversos. 

Logo, a imagem, o som, as narrativas são parte da cultura das crianças e adultos a mais 

de um século e não podem ser ignoradas pela escola. A educação deve incorporar esses saberes 

extra muros para construir um ensino que atinja os objetivos, possibilitando as crianças o 
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alargamento de seus horizontes, o desenvolvimento da criticidade, do despertar estético e ético, 

da percepção que as diferenças é que tornam o mundo interessante e que o respeito a elas é que 

nos permite ser cidadãos de fato e de direito.  
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