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Resumo: Escrita no século XVII, a história de A Gata Borralheira, popularmente conhecida 

como Cinderela, permanece sendo um dos contos de fadas mais populares entre as crianças, e 

muito desse sucesso se deve, atualmente, às frequentes adaptações da história para diferentes 

mídias, sendo uma delas o cinema. Este trabalho fará uma análise dos elementos da narrativa 

original e a leitura que recebem em uma versão cinematográfica. O filme transporta a história de 

A Gata Borralheira para o Rio de Janeiro da década de 1990, e propõe uma releitura moderna, 

conservando elementos essenciais do conto original que seguirão uma nova roupagem.  Este 

trabalho busca mostrar que a história de Cinderela apresenta uma narrativa bastante rica e é 

responsável por inspirar diversos produtos cinematográficos através da sua atemporalidade 

temática que permite que diversas abordagens e formatos de adaptação continuem sendo 

realizados. 

Palavras-chave: Contos de fadas. Charles Perrault. Tradução Intersemiótica. Lua de Cristal. 

Cinderela. 

 

Desde sempre, os contos de fadas fazem parte do imaginário de praticamente toda 

criança e suas histórias se fazem presente não só através da literatura, mas também 

através e outras artes que continuam reproduzindo e recriando suas histórias fantásticas 

de diversas formas como, por exemplo, através de filmagens para o cinema. Desde o 

surgimento do cinema como narrativa ficcional, os contos de fadas ganham versões e 

adaptações nas telas do cinema que, até os dias de hoje, faz uso de várias histórias 

fantásticas para desenvolver produtos fílmicos e conquistar público e crítica. Várias 

animações dos estúdios Walt Disney alcançaram sucesso de bilheteria adaptando contos 

de fadas como Branca de Neve, A Bela Adormecida, A Espada era a Lei, Pinóquio e 

Cinderela e ajudaram essas histórias a permanecerem vivas na memória de crianças e, 

também, de adultos que cresceram assistindo a esses materiais e, seguindo uma espécie 

de tradição, os transmitem para novas gerações.  

Pensando que os contos de fadas são histórias marcantes na infância de muitas 

pessoas, principalmente através das diversas adaptações que ganham no cinema, 

busquei estabelecer uma análise entre a história A Gata Borralheira, de Charles Perrault 

e o filme Lua de Cristal, inspirado neste conto e que traz como protagonista outra figura 

bastante marcante na infância de muitos brasileiros, a apresentadora Xuxa Meneghel. 
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No filme, dirigido pela consagrada diretora Tizuka Yamazaki, a história de Perrault que 

consagrou a imagem da personagem Cinderela na literatura infantil, ganha uma 

abordagem que resolve misturar elementos reais com o fantástico e também se aproveita 

do “universo” que girava, àquela época, a apresentadora Xuxa, na intenção de recontar a 

narrativa da Gata Borralheira. Antes de entrar em uma análise de como o filme trabalha 

sua narrativa inspirada no conto francês, é pertinente fazer uma contextualização a 

respeito dos contos de fadas, sua estrutura e influência. 

 

Os contos de fadas e A Gata Borralheira, de Charles Perrault 

 

Não se sabe ao certo a origem dos contos de fadas, pois acredita-se que, por ter 

surgido através da tradição da oralidade, diversos povos em diferentes épocas contavam 

essas histórias milenares que foram passando de geração para geração. No entanto, os 

contos de fadas, como literatura, surge nas novelas de cavalaria e na literatura cortesã da 

Idade Média. O conteúdo desse tipo de conto trabalha sempre com o fantástico tendo 

sempre a presença de elementos e figuras mágicas atreladas a uma noção de 

maravilhoso, como por exemplo, bruxas, fadas, príncipes e princesas, animais que falam 

entre outros. Segundo Charles Perrault: 

 

O conto de fadas está ligado à noção do maravilhoso, que designa 

tudo o que é explicável pela razão, lógica, leis naturais, e está ligada 

ao sobrenatural. É uma narrativa em que intervêm seres sobrenaturais 

e acontecimentos inexplicáveis, sem que nem as personagens nem os 

leitores se surpreendam com isso. As fadas transformam sapos em 

príncipes magníficos ou adormecem com um toque de varinha todo 

um castelo. Os animais falam, os objetos mágicos fazem coisas 

maravilhosas. (PERRAULT, 2004, p. 28) 

 

O autor Sheldon Cashdan (2000) salienta que essas histórias eram, primeiramente, 

publicadas como forma de entretenimento para os adultos, contendo temas como 

voyeurismo, estupro, erotismo e violência. Um exemplo interessante citado pelo autor é 

da história da Bela Adormecida que durante o seu sono, sofria abusos por parte do 

príncipe e como consequência acaba por ficar grávida. O teor infantil dos contos de fada 

vai ganhar força a partir do século XVII com as publicações das versões de Charles 

Perrault para várias histórias, agora, voltadas para o público infantil e com a inserção de 
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uma moral a ser ensinada para as crianças. Sobre esse aspecto, Guimarães e Sinhoretti 

(2014) comentam que: 

 

 
Este gênero apresenta uma narrativa ficcional, cujas principais 

características são marcadas por uma problemática existencial em que 

há o enfrentamento de situações que permitam ao leitor refletir sobre 

questões sociais e morais. Para a criação de um mundo de fantasia, 

não é primordial a presença de uma fada, mas o uso de magias e 

encantamentos são recursos constantemente utilizados. O desfecho das 

narrações tradicionais é sempre a felicidade plena dos personagens 

principais, contemplados por meio da realização de sonhos ou de 

desejos (GUIMARÃES e SINHORETTI, 2014, p. 02). 
 

 

Para Perrault, os contos de fadas serviam para entreter os adultos, mas além de 

entreter também as crianças, funcionavam como um veículo para a transmissão de 

valores que agregariam à educação do leitor infantil.  

Diversas histórias escritas pelo autor ganharam fama e são reproduzidas até os 

dias de hoje, sendo uma delas o conto A Gata Borralheira,
2
 responsável por consolidar 

a popularidade da personagem Cinderela. Esse conto narra a história de Cinderela, uma 

garota muito bela e bondosa que vai morar com a nova esposa de seu pai, que acaba de 

se tornar viúvo, e suas duas filhas. O pai da garota é um viajante, e enquanto deixa 

Cinderela sob os cuidados da madrasta é explorada por ela e suas filhas, sendo feito de 

doméstica e sofrendo com frequentes hostilidades. Um dia, chega à casa da madrasta o 

convite de um baile dado pelo filho do rei com o intuito de receber todas as moças 

jovens do reino para que ele possa escolher sua futura esposa. Não tendo trajes 

adequados para ir ao baile, Cinderela acaba por não ter a oportunidade de acompanhar 

sua madrasta com as filhas que, inclusive, fazem com que a garota as arrume e zombam 

da pobre menina por não ter como comparecer à festa. É quando surge a presença de 

uma fada madrinha que ajuda a jovem garota, num passe de mágica, e se vestir como 

uma das convidadas e ir à festa, contudo, o encanto duraria apenas até à meia noite. 

Chegando ao baile, todos se encantaram com aquela garota misteriosa, e o príncipe 

passou a noite contemplando Cinderela, inclusive convidando-a para uma dança. No dia 

seguinte, Cinderela volta ainda mais bela ao baile, chamando novamente a atenção. 
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Contudo, ao se perder com o tempo, acaba por deixar o baile às pressas e acaba 

deixando para trás um pé do par de sapatos de vidro que usara naquela noite. No dia 

seguinte o príncipe anuncia que se casaria com aquela que calcasse o sapato e por isso 

viajou toda a corte para tentar encontrar a garota que calçasse aqueles sapatos, que era a 

misteriosa dama com quem ele dançara durante os dias de baile. Chegando à casa da 

madrasta, Cinderela pede para calçar o sapato que acaba servindo em seu pé, e tira do 

bolso o outro par do sapato, confirmando, então, para espanto da madrasta e suas filhas 

que ela era a misteriosa moça que chamara tanta atenção no baile. Cinderela se casa 

com o príncipe, perdoa as filhas de sua madrasta e vive feliz para sempre. Além dessa 

versão de Charles Perrault, outra versão da história da Gata Borralheira também se 

tornou bastante famosa e recorrente, escrita pelos irmãos Grimm. No entanto, o final da 

história, apesar de ser voltada para o público infanto-juvenil não é tão feliz, nessa 

história, as irmãs de Cinderela têm os olhos arrancados por pombos e não há a presença 

de uma fada madrinha.  

A lição aprendia com o conto de Perrault e as diversas variações de sua história é, 

principalmente, que acreditando em seus sonhos, com dedicação, humildade e bondade 

é possível alcançar aquilo que almeja. Essa premissa do conto e a figura da personagem 

da Cinderela foi adaptada em diversas obras na indústria do audiovisual ganhando 

versões nas telas do cinema e da televisão. No cinema, se consagrou na animação dos 

estúdios Walt Disney, lançada com o título de Cinderela, no ano de 1950 e recebendo 

um remake do mesmo estúdio no ano de 2015. A Gata Borralheira e suas mais variadas 

versões, também serviram de argumento para produções cinematográficas que contam 

essa história nos mais variados contextos como Uma Secretária de Futuro (1988), Uma 

Linda Mulher (1990) e Lua de Cristal (1990). Esta última será objeto de uma análise 

neste artigo, de como a história da gata borralheira funciona como inspiração para o 

filme dirigido por Tizuka Yamazaki e como os elementos dos contos de fada são 

explorados no filme e transportados para um cenário contemporâneo, pelo viés da 

tradução intersemiótica.  

 

Lua de Cristal e a tradução intersemiótica da Gata Borralheira e os elementos dos 

contos de fadas  
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Uma das várias maneiras de executar a adaptação de um material literário para o 

cinema é através da tradução intersemiótica, que o autor Julio Plaza (1987, p. 10) 

considera como uma “tradução criativa de uma forma estética para outra”. Seguindo o 

pensamento de Plaza, Fernando Franqueiro Gomes (2018) explica que, no caso do conto 

de Perrault e o filme Lua de Cristal, a tradução intersemiótica opera como uma 

transmutação de um sistema de signos, no caso da literatura, verbais, para outro sistema 

de signos audiovisual, que é o cinema. Cada sistema semiótico tem suas próprias 

peculiaridades, restrições e a sua forma, logo a tradução intersemiótica interpreta os 

signos do sistema verbal através do sistema audiovisual (GOMES, 2018). 

Quando se pensa a adaptação de literatura para o cinema como tradução, é preciso 

levar em consideração que o material está sendo passado para as telas a partir da leitura 

do diretor junto ao roteirista. Sendo assim, evocando o pensamento da autora Linda 

Hutcheon, Fernando Franqueiro Gomes observa que:  

 

 

As mudanças durante uma adaptação, segundo a autora, podem 

corresponder ao valor e até mesmo o significado do conteúdo, pois a 

adaptação funciona como uma forma de repetição sem replicação. A 

teórica afirma que “qualquer que seja o motivo, a adaptação, do ponto 

de vista do adaptador, é um ato de apropriação ou recuperação, e isso 

sempre envolve um processo duplo de interpretação e criação de algo 

novo”, assim, é possível perceber que duas versões de um material a 

ser adaptado não têm uma existência vertical, elas existem 

lateralmente, de maneira independente (GOMES, 2018, p. 31). 

 

 

Sendo assim, é inevitável que ao transpor um sistema de signos para outro haja 

mudanças, e no caso de uma literatura sendo adaptada para o cinema, diversos 

elementos podem ser acrescentados ou cortados, pois é o que Hutcheon chama de “arte 

cirúrgica”. No caso de A Gata Borralheira, a trama de um conto curto, acaba se 

transformando em um longa-metragem de 90 minutos, logo há adição de personagens e 

conflitos que não estão presentes no conto original, configurando, mais um ponto para 

reforçar a ideia de que, a partir do momento em que ocorre a tradução intersemiótica, 

conto e filme acabam por se tornar materiais distintos. Essa noção de material original é 

reforçada por Haroldo de Campos que pensa a tradução como uma recriação:  
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a tradução de textos criativos será sempre recriação ou criação 

paralela, autônoma porém recíproca. Quanto mais inçado de 

dificuldades esse texto, mais recriável, mais sedutor enquanto 

possibilidade aberta de recriação (CAMPOS, 2010, p. 35). 

 

 

 Após essa reflexão, é preciso contextualizar o filme e sua trama para que seja 

desenvolvida a análise da tradução intersemiótica para as telas do cinema. 

Lançado em 1990, o filme Lua de Cristal, protagonizado por Xuxa e Sérgio 

Mallandro conta a história de Maria da Graça, uma jovem moça do interior que sai da 

casa de sua família e se muda para o Rio de Janeiro, na busca do sonho de estudar canto 

e se tornar uma cantora. O filme foi um verdadeiro sucesso de bilheteria, sendo o filme 

de maior público em toda a década de 1990 no Brasil, com cerca de 4.800.000 de 

espectadores, e também fez com que a música tema do filme, de mesmo título, se 

tornasse um dos maiores hits nacionais da década, alcançando o primeiro lugar nas 

paradas musicais da época e, até hoje, é uma das marcas registradas de Xuxa. 

 A trama de Lua de Cristal começa quando Maria da Graça sai do interior e se 

muda para a cidade grande, passando a morar na casa de sua tia Zuleica (interpretada 

pela atriz Marilu Bueno). Lá, a jovem começa a sofrer na mão da tia e seus primos, 

Lidinha (interpretada pela atriz Júlia Lemmertz) e Mauricinho (interpretado por Avelar 

Love, vocalista da famosa banda de pop-rock nos anos 1980 e 1990, João Penca e seus 

Miquinhos Amestrados). Os primos fazem a moça de empregada, além de aprontarem 

outras situações para atrapalhar Maria a conseguir seu objetivo. Maria faz amizade com 

uma garotinha que também mora no prédio de sua tia, Duda (interpretada pela atriz-

mirim e repórter do programa de Xuxa à época do lançamento do filme, Duda Little), 

que passa a ajudar Maria a conquistar seu objetivo de se matricular nas aulas de canto e 

conseguir um emprego na cidade grande. Maria consegue, se matricula em uma escola 

de canto onde faz novos amigos (interpretados pelas Paquitas e Paquitos), incluindo seu 

professor de canto (interpretado por Rubens Correa), e consegue um trabalho na 

lanchonete do Sr. Bartolomeu (interpretado pelo ator Cláudio Mamberti), onde conhece 

Bob (interpretado pelo apresentador e ator Sérgio Mallandro) que acaba se tornando não 

só um grande amigo de Maria, mas também seu “príncipe encantado”. Depois de uma 

armação feita por Lidinha e Mauricinho para fazer com que Maria da Graça perdesse 

seu emprego na lanchonete, causando uma confusão que termina na destruição do local, 
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Maria decide voltar ao interior usando todo o dinheiro que tinha para pagar as aulas de 

canto para cobrir o prejuízo da lanchonete, desistindo de seu sonho. No entanto, ao ir 

embora, Maria acaba sendo raptada por Mauricinho. É então, que Bob, salva Maria de 

um afogamento causado por Mauricinho, e, desacordada, é reanimada por um beijo de 

Bob. Logo em seguida, Maria da Graça é convidada por Bob e seus amigos para cantar 

em um show organizado a fim de conseguir reaver o dinheiro do prejuízo da lanchonete, 

para que assim Maria possa continuar lutando por seu sonho, e após o sucesso do show, 

Maria e Bob se encontram e vivem felizes para sempre. 

Primeiramente, é pertinente observar que além de usar os elementos principais do 

conto de Charles Perrault como premissa da narrativa de Lua de Cristal, o filme segue a 

estrutura dos contos de fadas proposto por Cashdan Sheldon (2000) que consiste em 4 

momentos: travessia, encontro, conquista e celebração. A travessia é o momento 

inicial onde o herói ou heroína chega em uma terra diferente em busca de seu ideal; o 

encontro acontece no momento em que o herói ou heroína tem um primeiro contato 

com uma presença diabólica que irá confrontá-lo durante a história; conquista é quando 

há um conflito que resulta na derrota da personagem antagonista; e a celebração o 

momento em que a vitória é enaltecida, em uma festa ou comemoração com a presença 

dos personagens principais e onde todos vivem felizes para sempre. 

Logo no início do filme é perceptível a travessia da personagem Maria da Graça, 

que chega à cidade do Rio de Janeiro, depois de deixar o interior, em busca de seu ideal: 

se tornar uma cantora. A cena, inclusive é filmada de baixo para cima, para evidenciar a 

grandeza representada por este momento. 

 
Momento em que Maria da Graça chega à cidade 

 

Se o conto A Gata Borralheira foi escrito no século XVII, em Lua de Cristal, a 

diretora Tizuka Yamazaki transporta a narrativa para o Rio de Janeiro da década de 
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1990.  Inclusive, a ideia do filme é, de certa forma, atualizar os elementos clássicos do 

conto. Logo no início, Maria da Graça tem um primeiro encontro com Bob, quando é 

atropelada por ele, enquanto procura a casa de sua tia, perdida na cidade grande. Nesse 

momento, o sapatinho de vidro é trocado por um tênis: em meio a confusão causada por 

Bob, Maria perde um sapato e calça um par por engano, deixando o par perdido com 

Bob, que então, se apaixona por Maria, e guarda o tênis na esperança de reencontrar 

Maria, que então, se torna a garota de seus sonhos. Aqui também, é apresentado Bob, 

que é traduzido de forma contrária aos príncipes encantados dos contos de fadas 

tradicionais: Bob não é bonito, não é rico, e no desenvolver do filme, se torna 

perceptível que ele também não é muito valente, sendo Maria da Graça, aquela que vive 

salvando Bob de várias confusões. 

 
Bob com o tênis de Maria, que representa o sapatinho de vidro 

O encontro acontece quando Maria da Graça chega à casa de sua tia malvada e 

conhece os filhos dela. Neste momento, a madrasta original do conto da Cinderela e 

suas duas filhas, são traduzidas na forma de uma tia louca, a tia Zuleica, e um casal de 

primos, a invejosa Lidinha e Mauricinho, que, de certa forma, passa a assediar Maria. E 

é neste momento que Maria da Graça começa a ser explorada pelos parentes malvados. 

 
Maria assume o papel de Cinderela, e é feita de empregada pela tia e primos 
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Além da madrasta e suas filhas, outros personagens ganham novas abordagens no 

filme. Em Lua de Cristal, não há a presença de uma fada madrinha que age em defesa e 

auxílio de Maria da Graça através de magia. A figura da fada madrinha é representada 

por Duda, sua amiga que mora no prédio de sua tia, o professor Uirapuru, que lhe dá 

aulas de canto e as suas colegas de aulas de canto, que em grupo, ajudarão Maria da 

Graça a lutar por seus ideais e conquistar seus objetivos. O Sr. Bartolomeu, dono da 

lanchonete, também é, de certa forma, uma presença no filme que ajuda Maria a 

conquistar seus ideais, podendo ser encaixado nessa noção de fada madrinha que é 

usada no conto de Perrault.  

No filme, a presença do fantástico não age diretamente na trama: o filme busca 

por representar a história da Gata Borralheira dentro de um cenário mais realista, 

evitando que as coisas se resolvam e aconteçam por meio de mágica, evitando uma ideia 

de Deus ex-machina. Exceto, ao fim do filme, quando Bob, sai em sua moto, para 

resgatar Maria da Graça que fora raptada por Mauricinho, e ao adentrar um túnel, Bob 

encarna a figura do príncipe encantado, cavalgando um cavalo branco e vestindo trajes 

com capa, que remetem a um clássico príncipe medieval dos contos de fada.  

 
Bob antes de entrar no túnel. 

 

 
Bob após entrar no túnel. 
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Durante o filme, a noção de fantástico e magia presente nos contos de fadas e na 

Gata Borralheira, se faz presente nos sonhos de Maria da Graça. Durante o filme, Maria 

tem vários sonhos em que está em um campo florido, remetendo a uma floresta 

encantada, onde há a presença de um príncipe encantado (Bob), e cercada de fadas que 

ganham vida na imagem de seus amigos da escola de canto. 

 
Maria em seus sonhos, numa floresta encantada. 

 

A conquista no filme acontece após uma briga causada na lanchonete onde Maria 

trabalha, causada por seus primos, no intuito de fazer com que ela perca seu dinheiro 

para as aulas de canto, tendo que cobrir o prejuízo causado por eles. Após isso, 

Mauricinho sequestra Maria que é salva por Bob, onde ele assume a figura de príncipe 

encantado, e salva Maria, que acaba afogando, mas é trazida de volta com um beijo de 

seu príncipe.  

 
Maria acorda com o beijo do príncipe. 

 

E então, assim como na história de Perrault, onde Cinderela perdoa a madrasta e 

suas filhas, Maria consegue se tornar uma cantora, cantando em uma festa que marca a 

celebração, contando com a presença de suas fadas madrinhas durante a trama, Bob, um 

grande público e, então, seus primos malvados e sua tia, que acabam sendo perdoados. 
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Ao fim da festa, Maria e Bob se reencontram, e em última cena, vestidos como príncipe 

e princesa, terminam felizes para sempre. 

 

 
Maria e Bob terminam felizes para sempre 

 

 

Conclusão 

 

 Este artigo buscou, através da tradução intersemiótica, analisar como os 

elementos presentes nos contos de fadas, e principalmente do conto A Gata Borralheira 

de Charles Perrault, contribuíram para a realização do filme infantil Lua de Cristal. 

Além disso, buscou-se mostrar a atemporalidade do conto de Perrault que ultrapassou 

gerações e não só até á época de Lua de Cristal, mas até os dias de hoje, continua 

recebendo diversas novas versões.  

Essa atemporalidade presente em A Gata Borralheira, também pode ser vista em 

outros contos de fadas que também seguem sendo frequentemente adaptados, 

continuando a fazer parte da formação de diversas crianças, por conter mensagens 

positivas e que estimulam valores que nunca ficam ultrapassados, oferecendo 

argumento para que suas histórias continuem sendo adaptadas e ganhando diferentes 

roupagens. 

É notável também que Lua de Cristal, casa bem com a mensagem que a 

apresentadora Xuxa sempre buscou passar em seus programas e trabalhos, que com 

empenho, humildade e garra é possível realizar os seus ideais, e assim como nos contos 

de fadas, realizar possíveis sonhos.  
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