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Resumo 

 

Este trabalho é parte da pesquisa realizada para a produção do trabalho de conclusão de 

curso, apresentado em 2013, que se propôs a estudar as apropriações dos contos de fada na 

telenovela brasileira como recurso comunicativo. Para a concretização da análise, o objeto 

de estudo escolhido foi a personagem Cida, de Cheias de Charme, com o respaldo de 

autores como Propp (2001), Betelheim (2001) e Pallottini (2012) que auxiliaram na 

compreensão das relações entre a personagem da ficção televisiva e a do conto Cinderela. 

Com esta pesquisa entendemos melhor como narrativas tão antigas como os contos de fada 

são utilizadas até hoje em produtos massivos contemporâneos como a telenovela. 

 

Palavras-chave: Telenovela; Contos de Fada; Cida; Cinderela; Cheias de Charme.  

 

 

Introdução 

 

 Este artigo é parte da pesquisa realizada para a produção do trabalho de conclusão 

de curso, apresentado em 2013, que se propôs a estudar as apropriações dos contos de fada 

na telenovela brasileira como recurso comunicativo. O objeto escolhido e analisado foi a 

construção e trajetória da personagem Cida, da telenovela Cheias de Charme exibida de 

abril a setembro de 2012 no horário das 19h, da Rede Globo, e escrita por Izabel de Araújo 

e Filipe Miguez. A personagem da telenovela, interpretada pela atriz Isabelle Drummond, 

foi livremente inspirada na história de Cinderela, já muito conhecida entre nós. Cida era 

uma jovem de 18 anos, órfã de pai e mãe, que trabalhava como arrumadeira na casa da 

família Sarmento. Composta por marido (Ernani), esposa (Sônia) e duas filhas (Ariela e 

Isadora), a família deu à Cida comida, um lugar para dormir e auxílio nos estudos depois 

que os pais da menina faleceram. Em troca, Cida trabalhou desde então como empregada 

doméstica dos Sarmentos sem, no entanto, receber um salário. Essa realidade vai sendo 
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transformada com o surgimento dos personagens Conrado e Elano e, principalmente, após a 

formação do grupo musical Empreguetes, trama principal da novela.  

 Para este trabalho abordaremos mais especificamente os contos de fadas e as 

funções, ações, conflitos e obstáculos pelos quais os personagens protagonistas passam nas 

histórias (principalmente as literárias) e que podem ser observados também na televisão, 

mesmo com as adaptações necessárias a cada tipo de ficção. Para respaldar esse exercício 

associativo proposto para esta pesquisa utilizaremos como base os estudos de Propp (2001) 

e o de Pallottini (2012), passando ainda pelas observações de Betelheim (2002) e 

Dieckmann (1986) sobre a importância e as contribuições oferecidas pelos contos de fadas.  

 No entanto, antes de partirmos para essa análise, devemos situar o leitor a respeito 

das escolhas realizadas neste trabalho. Os contos de fada, enquanto narrativas abertas que 

possuem origens incertas e viajaram pelo mundo inteiro durante séculos, receberam 

diversas versões orais e escritas por onde passaram. Cada comunidade e cada narrador 

deram aos contos as suas próprias versões, incluindo ou retirando detalhes. Mas, é 

importante dizer, a essência, a lição principal e as funções – como veremos a seguir – foram 

mantidas ao menos na maioria das adaptações, pois são os elementos que dão sentido à 

história. Cinderela, por exemplo, é um dos contos mais antigos e conhecidos pela 

sociedade, tendo a sua primeira versão escrita publicada em 850 d. C. 

(CHRISTOFOLETTI, 2011). De lá para cá foram publicadas várias outras versões do 

mesmo conto por compiladores dos mais diversos países. Entre as versões literárias mais 

famosas estão a do francês Charles Perrault (1628 – 1703), publicada pela primeira vez em 

1697 e uma das obras que inauguraram a chamada literatura infantil, e a dos alemães 

Irmãos Grimm (séculos XVIII e XIX), publicada em 1812. As duas versões contam 

basicamente a mesma história e possuem os mesmos personagens, mas apresentam algumas 

diferenças importantes para este trabalho. Enquanto que na adaptação de Perrault Cinderela 

é uma jovem linda, humilde e bondosa, mas que não questiona sua posição inferior e aceita 

de forma passiva o que lhe é imposto, na dos Irmãos Grimm Cinderela possui a mesma 

beleza, bondade e humildade, mas em certos momentos chega a questionar as injustiças 

cometidas contra ela, a tentar impor a sua vontade e opinião. Com relação a Cheias de 

Charme, os dois tipos de comportamento podem ser observados em Cida, como veremos 

posteriormente, em vários momentos diferentes da trama.  

 Outra diferença importante também a considerar é o final dado para as meio irmãs 

malvadas de Cinderela. Em Perrault, elas são perdoadas por Cinderela, convidadas a morar 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 3 

com a princesa em seu novo castelo e ainda conseguem casar-se, com a ajuda de Cinderela, 

com fidalgos da corte. Já na versão dos Grimm, as duas irmãs são cruelmente castigadas 

não por Cinderela, sempre muito bondosa, mas pelos pássaros amigos da Borralheira que, 

com bicadas, deixam as duas cegas.  

Vale ressaltar ainda que o nome “Cinderela”, dado por Perrault, origina-se do termo 

francês cendrillon que, por sua vez, é uma derivação do termo cendre que significa “cinza”. 

Cendrillon também é um termo usado para designar aquele que trabalha como servo, 

empregado doméstico. Nesse caso, função exercida por Cinderela. Já o nome “Gata 

Borralheira”, tradução brasileira, refere-se ao termo “borralho” que é equivalente à “cinza”. 

Portanto, nos contos literários aqui considerados, a menina humilhada pela madrasta e pelas 

irmãs não possui um nome próprio, apenas apelidos referentes à situação que ela vive. Com 

relação a esse aspecto podemos lembrar de Cida, em Cheias de Charme, que no capítulo 

exibido no dia 18 de abril de 2012 conta às amigas Penha e Rosário sobre Conrado e diz 

“tanta menina rica lá na festa e eu lá limpando cinzeiro e ele foi olhar justo pra mim”. Além 

disso, apesar de ter nome próprio (Maria Aparecida dos Santos), a personagem recebe 

diversas denominações ao longo da trama por Ariela, Isadora e Sônia conforme a situação, 

o momento da história. Assim, Cida foi chamada de “Maria Mal Agradecida” – quando 

gravou a música e o clipe falando mal das patroas -, “Maria Desaparecida” – quando sumiu 

da mansão dos Sarmentos durante a festa de noivado de Ariela -, entre outros apelidos.  

Por conta dessas semelhanças, as versões de Cinderela consideradas para o exercício 

associativo deste trabalho são as de Charles Perrault e dos Irmãos Grimm, sendo a primeira 

mais predominante no estudo porque em Cheias de Charme as duas irmãs, Isadora e Ariela, 

são perdoadas por Cida. Os castigados são Sônia, a patroa, e Ernani, o patrão, em parte por 

interferência direta da ex empregada.   

 Mas, é preciso esclarecer ao leitor a complexidade da pesquisa. Apesar de 

percebemos que a história de Cida é baseada na versão da Cinderela de Charles Perrault e 

dos Irmãos Grimm, é possível perceber que os autores da telenovela utilizaram também 

como referência versões audiovisuais do conto como o próprio desenho animado de 

Cinderela, produzido pela empresa norte-americana Walt Disney (1950). Supomos que 

demais referências tenham sido utilizadas para fins de materialização e corporificação dos 

personagens que não são detalhados na obra literária
4
.  

                                                 
4
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As referências cinematográficas na telenovela também podem ter sido usadas como 

inspiração para a construção de cenas que não estão presentes no conto, mas que podem ser 

vistas em adaptações audiovisuais, como a feita pela Disney. “Se comparada à literatura, a 

representação midiática do personagem torna tal categoria mais substanciosa, palpável, 

atenuando qualquer pendor à imprecisão” (BULHÕES, 2009, p. 98). Exemplo disso é a 

cena de Cheias de Charme, exibida no dia 03 de julho, em que Cida e Isadora brigam no 

banheiro de uma festa, tendo Ariela como cúmplice e ajudante da irmã, e a segunda acaba 

rasgando, propositalmente, o vestido novo da primeira e ainda diz que, naquele estado, Cida 

estava mais de acordo com o que era: uma esfarrapada. Na animação da Disney há também 

a cena em que Cinderela, com o vestido novo costurado com a ajuda dos amigos animais e 

pronta para ir ao baile do Príncipe, sofre a fúria das duas meio irmãs que não querem 

Borralheira indo ao baile e rasgam o vestido da menina, deixando-a em farrapos.  

Não é de hoje que a televisão se utiliza de referências cinematográficas como 

possibilidades para a construção de suas narrativas ficcionais. Algo que contribui para o 

fortalecimento da complexidade da linguagem televisiva e que, por hora, não será tratado 

neste trabalho por conta do tempo e do foco que possui, sendo aprofundado posteriormente 

em outros momentos da pesquisa devido à importância dessa influência.  

 

O significado do conto 

  

 Antes de aprofundar as questões referentes aos personagens da ficção, devemos 

considerar os estudos de Betelheim (2002) a respeito das significações que os contos 

proporcionam à vida e que, portanto, são importantes para entender melhor a utilização 

dessas narrativas em produtos midiáticos contemporâneos como a telenovela. O autor inicia 

a obra falando sobre a necessidade, em crianças e adultos, de compreender o sentido da vida 

e da sociedade e poder alcançá-lo tendo a literatura como um meio essencial a isso, sendo a 

canalizadora dessas informações (2002, p. 02). Muito mais do que tratar sobre príncipes e 

princesas, bruxas e madrastas, os contos de fadas são importantes narrativas para aprender 

mais sobre problemas internos, psicológicos dos seres humanos e as melhores formas de 

solucionar tais problemas de acordo com a moral e os bons costumes vigentes na sociedade. 

Os contos deixam claro, por exemplo, que é inevitável passar por dificuldades na vida e 

lutar contra elas sem se deixar intimidar ou enfraquecer, podendo obter um bom resultado 

ao final. Essa é uma ideia defendida também por outro teórico, Hans Dieckmann (1986), ao 

afirmar que: 
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(...) o conto de fada e também o mito ou, em plano mais alto, a religião, 

devem ser entendidos como componente desse mundo interior e como 

meio de formação desse mundo, então conseguiremos visão mais exata do 

sentido e da essência do conto de fada, que nos dá resposta a muitas 

perguntas (DIECKMANN, 1986, p. 47).  

 

 Apesar de Betelheim focar suas análises dos contos de fadas sobre o 

desenvolvimento interno da criança, ele deixa claro que essas narrativas podem assumir 

diferentes significados para cada leitor assim como podem receber diferentes significados a 

um mesmo leitor, mas em fases diferentes da vida. Sendo assim, os contos de fadas podem 

se comunicar tanto com as crianças quanto com os adultos (2002, p. 04) oferecendo 

histórias fantasiosas e improváveis, mas que são apresentadas como comuns, como algo que 

poderia acontecer no cotidiano de qualquer pessoa (BETELHEIM, 2002, p. 35). E os 

contos, antigamente, serviam como um recurso educativo tanto para adultos quanto para as 

crianças (DIECKMANN, 1986) porque estas eram tratadas muitas vezes como adultas e 

tinham certa obrigação de entender a sociedade em que viviam e os problemas pelos quais 

passavam (CHRISTOFOLETTI, 2011). Por isso, também, os contos eram readaptados 

conforme a realidade e a necessidade de cada sociedade, cultura e espaço na qual estavam 

presentes. Características estas bastante parecidas com as narrativas encontradas nas 

telenovelas brasileiras, já que estas podem ser identificadas como um formato da ficção 

televisiva seriada que “em sua estrutura, apresenta diferentes modalidades de gênero” 

(MALCHER, 2001, p. 09) como é o caso das narrativas escritas e orais, a exemplo do conto 

de fada.  

Voltando as atenções ao papel ocupado pelo conto de fada, Dieckmann (1986) 

defende que todos nós crescemos ouvindo ou lendo contos de fada como um componente 

de nossa própria cultura, sendo estas experiências nunca deixadas completamente por nós e 

nos acompanhando durante toda a vida. E isto desde a origem dessa linguagem que, de 

acordo com o autor, não pertence ao mundo fantasioso de uma única pessoa, mas sim de 

uma formação coletiva da esfera cultural de uma sociedade “para a qual um número infinito 

de pessoas colaboraram, antes que tenha sido fixado, através da escrita, na forma conhecida 

por nós" (1986, p. 48).  É possível, assim, considerar que os contos de fadas são elementos 

com alta potencialidade comunicacional, um rico ingrediente que aliado aos potenciais de 

comunicação das telenovelas brasileiras são capazes de exponencializar as possibilidades 

para a construção de processos de comunicação na sociedade.  
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 De acordo com Betelheim (2002), para que sejam entendidos e suas respectivas 

lições apreendidas os contos são apresentados ao leitor de forma simples, familiar. “Isto 

evita que até a menor das crianças se sinta compelida a atuar de modo específico, e nunca a 

leva a se sentir inferior. Longe de fazer solicitações, o conto de fadas reassegura, dá 

esperança para o futuro e oferece a promessa de um final feliz” (BETELHEIM, 2002, p. 

24). E essa forma simples é reforçada, segundo Dieckmann, com a presença de personagens 

tipos que “personificam em si somente características típicas universais humanas" (1986, p. 

51) e que apresentam conflitos e problemáticas de caráter ético e existencial, tais como o 

amor, a inveja, o egoísmo, a rivalidade entre irmãos, as relações maternas e paternas etc. 

(CHRISTOFOLETTI, 2011). Assim, além da existência de conflitos fraternais tão comuns 

em qualquer família da vida real, a grande lição que o conto de Cinderela passa ao leitor é o 

da humildade e bondade, de como são importantes ao ser humano ter esse tipos de 

comportamento na vida em sociedade.  

A fim de facilitar a leitura e a operacionalização da análise proposta neste trabalho, 

seguiremos com uma adaptação da proposta de estudo de Vladimir Propp
5
 que afirma ser 

importante descrever o fenômeno antes de tratar de sua origem ou, neste caso, de suas 

implicações e apropriações contemporâneas, além de estudar e analisar o fenômeno dos 

contos de fadas considerando suas principais características estruturais para então nos 

debruçarmos sobre o objeto aqui analisado.  

 Objetivando estudar a morfologia dos contos maravilhosos – “a forma e as leis 

gerais que regem sua disposição” (2001, p. 07) -, Propp afirma que frequentemente o conto 

atribui funções iguais para personagens diferentes. “No estudo do conto maravilhoso o que 

realmente importa é saber o que fazem os personagens. Quem faz algo e como isso é feito, 

já são perguntas para um estudo complementar” (PROPP, 2001, p. 16). Essas mesmas 

funções atuam no conto de maneira uniforme e repetitiva, tornando os contos monotípicos 

de acordo com Propp, mas não todas aparecendo, necessariamente, em todos os contos. Por 

exemplo, a adaptação televisiva do conto da Cinderela em Cheias de Charme apresenta 

algumas das funções enumeradas e descritas por Propp. “Por função, compreende-se o 

procedimento de um personagem, definido do ponto de vista de sua importância para o 

desenrolar da ação” (PROPP, 2001, p. 17).  E antes que essas funções se concretizem, há 

um momento prévio da narrativa no qual o personagem é apresentado ao público indicando, 

                                                 
5 Publicado pela primeira vez em 1928, na Rússia, o livro de Propp chegou a sair de circulação devido o combate ao 

chamado Formalismo Russo voltando a ser publicado em 1958. A versão do livro considerada para este trabalho é a de 

2001, disponível em < http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/leitura/vladimirpropp.pdf >.  

http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/leitura/vladimirpropp.pdf
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muitas vezes, a situação na qual se encontra dentro da trama. É o que acontece com Cida 

mostrada já em sua primeira cena de Cheias de Charme, no capítulo do dia 16 de abril 2012, 

vestida com uniforme doméstico e ajudando as patroas a escolher o vestido que Ariela, filha 

mais velha da patroa Sônia, utilizaria em sua própria festa de noivado.  

 A proposta de Propp sem dúvida contribuiu para análise apresentada nesta pesquisa. 

No entanto, não podemos perder de vista que o objeto empírico analisado é uma obra da 

ficção televisiva e, como tal, consideraremos as especificidades desse tipo de narrativa. 

Sendo assim, discussões de autores como Martín-Barbero (1988) sobre as principais 

personagens que atuam na trama televisiva foram fundamentais para o estudo da 

personagem Cida em Cheias de Charme.  O autor identifica e caracteriza três tipos centrais 

na trama. A princesa, que, nesse caso, é a heroína-vítima da história; o traidor, também 

chamado de vilão ou mesmo de antagonista, por Propp (2001); e o justiceiro, que pode ser 

visto também como o herói-buscador, de acordo com Propp (2001). Segundo Martín-

Barbero (1988), a princesa é a vítima que se desconhece como princesa e que é 

frequentemente humilhada, maltratada, injustiçada. Já o traidor tem como modo de ação a 

mentira ou falsidade e sua função é a de fazer a vítima sofrer. Sobre a figura do justiceiro, o 

herói-buscador, o autor afirma que “es, por lo generoso y sensible, la contrafigura del 

traidor. Y por tanto el que tiene por función desenredar la impostura haciendo posible que 

‘la verdade replandezca’” (1988, p. 146). Em outras palavras, é o justiceiro que se põe 

contra o antagonista e busca esclarecer as mentiras e as injustiças cometidas contra a 

princesa ao longo da narrativa. Além dos personagens indicados por Martín-Barbero 

(1988), Propp (2001) ainda menciona dois outros tipos de personagem nos contos que é o 

provedor, o que, de alguma forma com ou sem a intenção, acaba ajudando o herói-vítima 

ou, no caso deste trabalho, a princesa; e ainda o herói falso, que se faz passar por herói-

vítima para conseguir os benefícios que deseja. No conto da Cinderela, as irmãs ocupam 

esta função ao tentar calçar o sapatinho de cristal fazendo-se passar por verdadeiras donas 

do objeto a fim de conseguir casar com o príncipe. Já em Cheias de Charme, Isadora e, 

principalmente, Conrado ocupam essa função de herói falso. No caso do segundo 

personagem, para conseguir casar com Cida depois que ela se torna rica e famosa.  

 

Funções, ações, conflitos e obstáculos do personagem do conto, segundo Propp (2001) 

 

 Mesmo que de forma sucinta apresentamos a discussão sobre as funções dos 

personagens observadas por Propp em seu estudo sobre o conto maravilhoso, já 
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estabelecendo uma conexão com o que acontece à Cida, na telenovela, e aos personagens 

que formam ou que dialogam com o seu núcleo dramatúrgico que, considerando os estudos 

de Pallottini (2012), pode ser caracterizado como pertencente a uma trama secundária que 

se origina da principal de Cheias de Charme. No caso, a formação e o sucesso do trio 

Empreguetes. Em telenovela, seguindo a analogia proposta pela autora, os núcleos 

dramatúrgicos são articulados como uma espécie de árvore, com o tronco sendo a trama 

principal e os galhos funcionando como tramas secundárias e terciárias – também chamadas 

de subtramas - que complementam a primeira e estabelecem relações diretas e indiretas com 

ela. Portanto, é importante ressaltar que o núcleo de Cida ainda se ramifica em outros como 

o de Isadora com Conrado ou o de Ernani em seu escritório de advocacia.  

 
A telenovela de modelo brasileiro, talvez latino-americano, é uma história 

contada por meio de imagens televisivas, com diálogo e ação, uma trama 

principal e muitas subtramas que se desenvolvem, se complicam e se 

resolvem no decurso da apresentação. Naturalmente, a trama planejada 

como principal é a que leva o enredo básico, a fábula mais importante, do 

começa ao fim da ação, e a que justifica todo o projeto, dando-lhe unidade 

(PALLOTTINI, 2012, p. 48). 

 

No entanto, são considerados nas funções apresentadas nesta pesquisa apenas os 

acontecimentos que dizem respeito à trama secundária de Cida. Vale ressaltar ainda que, 

diante das várias funções explicitadas por Propp (2001), consideramos as principais para a 

construção e trajetória da personagem e que também estão presentes no conto da Cinderela, 

organizando cada uma de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos na 

telenovela e que não correspondem, necessariamente, à ordem proposta por Propp (2001). 

Sendo assim, é importante lembrar que na história de Cida há mais de um herói (Cida e 

Elano), que estabelecem diferentes e também semelhantes funções, e ainda mais de um 

antagonista, malfeitor ou vilão (Isadora, Sônia, Ernani e Ariela) – considerando também as 

definições de Martín-Barbero (1988). Isso porque, de acordo com Pallottini, a telenovela 

brasileira se vale da multiplicidade de personagens e de enredos construídos com a 

coautoria da realidade e também da sociedade (2012, p. 66) para melhor comunicar o 

público telespectador.  

 E esses personagens tipos, identificáveis sem muito esforço e que passam a conviver 

diariamente com o telespectador aliam-se à própria necessidade de fruição e fuga da dura 

realidade do trabalhador brasileiro por meio da ficção que atende, nesse caso, aos mais 

diversos perfis de público assim como em todo meio e produto de comunicação massiva. 
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Características estas que, como já vimos e ainda veremos mais adiante, estão presentes 

também nos contos de fadas. Semelhanças que, é claro, não são coincidências e sim 

inspirações incorporadas à televisão como poderemos perceber ainda melhor nas funções 

identificadas por Propp (2001) e relacionadas a Cheias de Charme.  

 Começamos pela função em que o antagonista causa dano ao herói-vítima. De 

acordo com Propp (2001), todas as funções desembocam nesta. No caso de Cheias de 

Charme, é este dano o principal nó da intriga, o fato que vai transformar todo o restante da 

trajetória da personagem Cida porque é o que desencadeia/estimula os próximos 

acontecimentos. Na trama, durante uma arrumação no guarda-roupa, Isadora briga com 

Cida por conta do sumiço de uma bolsa e esse fato, supostamente, faz com que a filha de 

Sônia queira se vingar de Cida. Para por em prática o plano, Isadora oferece emprestado à 

Cida um vestido dourado, muito bonito, para que ela pudesse ir à festa com Conrado, seu 

então namorado. Chegando ao local da festa, uma boate frequentada pelos jovens ricos do 

Rio de Janeiro, Isadora envia, anonimamente, para os amigos de Conrado uma foto de Cida 

vestida de empregada doméstica, causando o término de namoro dos dois. É quando Isadora 

vê que o caminho dela está livre para conquistar Conrado, com a aprovação dos pais Sônia 

e Ernani, e os dois logo começam a namorar. E Cida não demora a descobrir a traição, 

revoltando-se contra a Isadora e toda a família Sarmento.  

A partir desse momento podemos então seguir para uma outra função identificada 

por Propp (2001) que é a que o herói reage (geralmente de forma passional) e sai de casa – 

ou é obrigado a sair. Novas funções são atribuídas ao herói buscando reverter a situação de 

injustiça a qual sofreu. Podemos lembrar o capítulo do dia 14 de maio em que Cida, triste e 

decepcionada com os patrões depois de ter o namorado roubado por Isadora, junta-se às 

amigas Penha e Rosário, também empregadas domésticas, e as três resolvem gravar a 

música e um clipe “Vida de Empreguete”, em que criticam seus respectivos patrões e suas 

condições de empregadas domésticas injustiçadas. É este videoclipe que irá transformar a 

vida das três e colaborar para a formação do trio musical Empreguetes. No dia do 

casamento de Ariela, indo contra a vontade da patroa Sônia, Cida decide deixar a mansão 

dos Sarmentos ao som de “Vida de Empreguete”, mostrando o figurino de show vestido por 

baixo do uniforme doméstico que foi jogado ao chão e pisoteado diante de todos os 

convidados. Depois, com o chamado de Penha e Rosário, Cida entra em uma Limosine e sai 

de cena.  
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Para viver a nova fase, o herói então recebe nova aparência e mesmo sendo ainda 

perseguido, o mal é reparado. No capítulo do dia 14 de julho, após participar de uma turnê 

nacional com as Empreguetes, Cida retorna de viagem para o Borralho e ao descer do 

ônibus é logo perceptível a mudança de visual pela qual passou. Os cabelos estão curtos, 

ondulados. A maquiagem está mais forte, com os olhos mais marcantes, o uso frequente de 

óculos escuros e as roupas também estão diferentes: saias mais curtas, com tecidos mais 

finos e lisos, de poucas estampas e mais brilho.  

 

Figura 1: Caracterização de Cida na primeira fase de Cheias de Charme 

 

Cida com Conrado e Isadora (à esquerda) e com Elano (à direita): cabelos longos, roupas mais soltas e pouca 

maquiagem. 

 

Figura 2: Caracterização de Cida na segunda fase de Cheias de Charme 

 

Cida novamente com Conrado (à esquerda) e com Penha e Rosário (à direita): cabelos curtos, roupas mais 

curtas e apertadas ao corpo e mais maquiagem. 

 

  Além disso, o dano inicial sofrido por Cida – a armação de Isadora para separar a 

arrumadeira de Conrado e casar-se com ele – é reparado. Após deixar Isadora, Conrado 

continua a insistir para namorar de novo Cida que, cansada de resistir, aceita a proposta. 

Porém, como a trama mostrou ao final, o relacionamento de Cida e Conrado mais uma vez 

não dá certo e a menina finalmente percebe que o seu verdadeiro amor (e verdadeiro 

príncipe) é Elano, o bom moço que sempre foi apaixonado por ela.  
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Por último temos o castigo aos inimigos e o casamento do herói. O castigo já 

começa desde o capítulo exibido no dia 09 de julho em que Conrado e Ernani são 

desmascarados por Elano sobre o esquema de corrupção no qual estavam envolvidos. A 

partir daí, a família Sarmento começa a ficar pobre. Ariela, inclusive, não deixa de ressaltar 

a todo tempo que a miséria da família é culpa da armação de Isadora contra Cida para 

namorar e casar com Conrado. No entanto, mesmo falidos, os Sarmentos continuam a 

perseguir Cida, que agora está ainda mais bonita, rica e famosa. Na última semana de 

exibição da telenovela, a falsa paternidade de Ernani, que já está preso por conta dos crimes 

cometidos anteriormente, é descoberta por Cida e Elano que decidem mantê-lo na prisão. 

Sônia é obrigada a ir morar na pensão do Borralho, mas Isadora e Ariela são perdoadas por 

Cida, diferentemente do que ocorre em uma das versões literárias mais famosas do conto da 

Cinderela, a dos irmãos Grimm. Como já é comum nas narrativas de telenovelas, há ainda o 

casamento de Cida e Elano, junto com os amigos Rosário e Inácio. Com um vestido de 

noiva bordado de corações, Cida casa-se com Elano na casa de show do Borralho, onde as 

Empreguetes realizaram o primeiro show profissional da carreira. Essa é, inclusive, uma 

característica muito comum tanto aos contos quanto às telenovelas. O casamento dos 

personagens, principalmente dos protagonistas, são realizados como uma espécie de 

recompensa pela superação dos obstáculos e pelos atos heróicos ocorridos durante a 

história. Algo que remete a épocas antigas – retratadas pelos contos de fadas – em que a 

cultura do casamento como forma de alcançar a felicidade era e ainda é muito presente, 

como demonstra a própria telenovela contemporânea.  

 

Funções, características e conflitos do personagem televisivo, segundo Pallottini (2012) 

 

Ao discutir sobre o personagem na ficção televisiva, Pallottini (2012) continua a 

pesquisa sobre o teatro, mas absorve as especificações da televisão. Entre as principais e 

mais notáveis diferenças entre a ficção do teatro e da televisão está a de que na ficção 

televisiva o interesse maior do público é no ator que interpreta o personagem, sendo este 

mesmo ator confundido com o próprio personagem que interpreta e cobrado pelas atitudes 

do personagem, ficando dessa forma o dramaturgo, o diretor, o editor etc. em segundo 

plano da narrativa ficcional televisiva. “É claro que isso também pode ocorrer no teatro e no 

cinema; e realmente ocorre, porém com muito menos intensidade, porque o valor do 

espetáculo, aliado ao valor-palavra, no teatro, e ao valor-imagem, no cinema, 

contrabalançam o império dos atores” (PALLOTTINI, 2012, p. 122). E o personagem 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 12 

quando vai ao ar (e também quando sobe ao palco) precisa deixar clara a função que tem a 

cumprir e que foi determinada pelo autor da obra.   

No caso de Cida, em Cheias de Charme, a função que podemos destacar é a de 

mostrar ao público que é possível mudar de vida, conquistar sonhos, por meio da 

humildade, da honestidade, da bondade e do trabalho duro, sem esquecer as origens, a 

família e o amor verdadeiro. Conceitos que, aliás, são muito valorizados pela classe média 

brasileira, principal público telespectador da telenovela e que se mostra em um número 

cada vez mais expressivo no país ao longo dos últimos anos. Exigindo assim a sua 

representação nos produtos televisivos, principalmente os ficcionais. 

 Outro ponto destacado pela autora é a utilização dos recursos tecnológicos e 

estilísticos da televisão como determinantes do personagem da trama. Luzes, jogos de 

câmera, cores, som e efeitos especiais são importantes nessa construção. Em Cheias de 

Charme, por exemplo, são utilizados por diversas vezes efeitos especiais de som e imagem 

muito semelhantes aos que são usados em contos de fadas adaptados para o cinema, um 

recurso a mais para ativar a memória do telespectador. A trilha sonora também é ponto 

chave para determinar e marcar as ações da trajetória do personagem na trama televisiva. 

“No tocante ao som, é notório o uso de música característica de uma das personagens, ou 

par de personagens, em telenovela. (...). Naturalmente, utiliza-se também a letra da canção 

escolhida, às vezes redundante, mas sempre expressiva – quando não, óbvia” 

(PALLOTTINI, 2012, p. 128).  

 Em seguida, Pallottini discute sobre as transformações ocorridas no personagem 

que, assim como o próprio ser humano, é mutável, passível de intensas mudanças conforme 

o decorrer dos acontecimentos na trama. Na telenovela, enquanto uma narrativa aberta e 

que vai ao ar ao mesmo tempo em que está sendo produzida, essas transformações são 

feitas a todo tempo, buscando respeitar a manutenção da “essência”, da “alma” do 

personagem e também da história com início, meio e fim com os principais conflitos e 

obstáculos a serem transpostos. (2012, 138).  

 
A vida transforma as pessoas. Nada permanece igual, já se sabe, nem 

mesmo as pedras. (...). Não se pode esperar, portanto, que a personagem 

de ficção permaneça sempre igual ao que foi mostrado no primeiro 

momento da criação; pelo menos se a ficção estiver interessada num 

mínimo de recriação realista da realidade, em vez de criar um porta-voz 

mecânico de alguma mensagem importante, representante abstrato de uma 

ideia especial (PALLOTTINI, 2012, p. 137).  
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É o que ocorre, por exemplo, com a Cida após o retorno da turnê nacional das 

Empreguetes. As mudanças externas e também internas na personagem, já explicitadas 

anteriormente, demonstram que Cida já não é mais uma menina tão ingênua e submissa 

como antes. A transposição dos obstáculos anteriores e seu afastamento temporário da 

cidade e das pessoas com as quais convivia, tanto as que lhe faziam bem quanto as que lhe 

faziam mal, causam mudanças significativas na aparência física, no comportamento e nas 

atitudes de Cida. Mas, a sua essência – de pessoa humilde, honesta e bondosa – é mantida e 

transparece em muitos momentos da trama.  

Assim como no conto e no teatro, a personagem de televisão também sofre conflitos 

internos e externos, sendo que os internos – “de vida ou morte, os impulsos contraditórios 

de destruir ou construir, de amar ou renunciar, de escolher este ou aquele caminho” - 

precisam de objetivação na ficção televisiva, o que é feito por meio dos diálogos, 

monólogos, dos gestos, olhares e atitudes. Um exemplo disso na trama de Cida pode ser 

visto na cena exibida no dia 05 de junho em que a menina está em seu quartinho na mansão 

dos Sarmentos escrevendo no diário dedicado à mãe. Nele, Cida escreve que está adorando 

subir ao palco, dançar e cantar junto às Empreguetes, que essa é uma forma encontrada para 

“botar a raiva pra fora”. “As personagens realistas, psicologicamente bem construídas (as 

melhores personagens da telenovela), são complexas, ricas de conteúdo, contraditórias, mas 

verossímeis e humanas” (PALLOTTINI, 2012, p. 140).  

 

Considerações finais  

 

Diante do que foi exposto neste trabalho, algumas outras observações devem ser 

feitas antes de chegarmos ao fim. Começando pelo fato de que, conforme constatamos, os 

contos de fadas, mesmo sendo tão antigos e de épocas tão distantes da nossa, continuam a 

ser recursos potencializadores de processos comunicacionais subsidiando a construção de 

produtos ficcionais televisivos. Isso porque possuem enredos, linguagens, personagens tipos 

identificáveis pelo público, principalmente por reativar a memória deste, e que se 

assemelham em muitos aspectos às próprias narrativas de ficção televisiva, o que facilita as 

apropriações e adaptações de gêneros de um meio ao outro.  Gêneros estes que atuam, ainda 

hoje, na construção de sentido para a vida em sociedade ao explicar problemas e conflitos 

externos e internos e apresentar soluções.  

Assim como os contos de fadas narrados para crianças e adultos em vários períodos 

da história, de acordo com Pallottini a telenovela pode “ensinar, despertar curiosidade, ser 
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provocadora, estimular polêmica, educar no sentido mais amplo” (2012, p. 172) o 

telespectador. E nesse ponto podemos lembrar de outra semelhança entre a narrativa dos 

contos de fadas e a da telenovela: as duas possuem um caráter aberto, podendo ser alteradas 

enquanto são apresentadas ao público, podendo adequar-se à realidade e à necessidade de 

cada tempo, espaço e contexto social e cultural em que são contadas ou mostradas, 

apresentando personagens maniqueístas, como no conto de Cinderela e na novela Cheias de 

Charme.  

Como já foi dito, este artigo é uma versão compacta de um capítulo que compôs o 

trabalho de pesquisa de conclusão de curso que, apesar de já ter sido defendido, não chegou 

ao fim. Mas, ao contrário, ainda está em construção com apropriações e adaptações tais 

quais ocorrem nas histórias ficcionais. Assim sendo, o percurso desta pesquisa assemelha-se 

com o seu próprio objeto: uma história a ser construída ao mesmo tempo em que é 

apresentada ao público leitor. 
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