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RESUMO 

 

Aproximadamente cem anos após sua primeira publicação em Contos de 

Fadas para Crianças e Adultos, de Jacob e Wilhelm Grimm, o conto Branca de 

Neve ganha, em 1937, uma tradução intersemiótica para o cinema produzida 

pelos estúdios Disney; trata-se da animação Branca de Neve e os Sete Anões, a 

primeira animação de longa-metragem da história do cinema.  

O enorme sucesso do filme confere a ele o caráter de uma das versões 

definitivas do conto original registrado pelos Irmãos Grimm. Além disso, a versão 

Disney acaba por influenciar inúmeras produções posteriores a ela.  

A partir de Branca de Neve e os Sete Anões, a empresa Disney lança 

novas traduções intersemióticas para a narrativa, como atrações em parques 

temáticos, jogos interativos, uma linha de produtos diversos e serviços de 

planejamento de eventos. Tal prática vai de acordo com a mentalidade 

expansionista dessa empresa que almeja o desenvolvimento de produtos e meios 

de entretenimento criativos e rentáveis a partir da diferenciação de conteúdos e 

de marcas em uma variedade de mídias.  

As traduções intersemióticas de Branca de Neve propostas pelas Disney 

proporcionam ao público maior poder de interação com as personagens e com o 

universo da narrativa e, além disso, podem ocasionar um aumento de nichos de 

consumidores da história.  

Um estudo acadêmico sobre tais traduções pode nos levar a compreender 

de que maneira o público, de modo geral, relaciona-se com os contos na 

atualidade. Para tanto, o presente trabalho propõe um diálogo entre literatura, 

cinema e comunicação, e apresenta um percurso analítico que parte da análise 

literária do conto dos Grimm, avança para reflexões acerca do conceito de 

tradução intersemiótica e, finalmente, debruça-se sobre algumas das traduções 

de Branca de Neve compostas pela Disney. 

 

Palavras-chave: contos de fadas; Branca de Neve; Disney; tradução 

intersemiótica. 

 

 

 



    
 

ABSTRACT 

 

Approximately one hundred years after its first publication in Children’s and 

Household Tales, by Jacob and Wilhelm Grimm, the tale Snow White is translated 

into a movie by the Disney Studio in 1937; Snow White and the Seven Dwarfs is 

the first full length animated film in the history of the movies.   

Due to its enormous success, Snow White and the Seven Dwarfs becomes 

one of the definite versions of the tale registered by the Brothers Grimm. What is 

more, this version influences countless other productions made after its release.  

Subsequently, the Disney Company devises other intersemiotic translations 

to the tale, some of which are attractions in Disney theme parks and various retail 

products sold by the Disney Store. Such an expansion characterizes Disney as an 

expansionist company which makes of use of a portfolio of brands and media to 

differentiate content in order to develop creative, innovative and profitable 

entertainment experiences and related products.  

The translations to Snow White made by the Disney Company allow the 

audience to interact with the characters and universe of the movie in a deeper way 

and, moreover, they increase the niches of consumers who may appreciate the 

story.  

An academic study about such intersemiotic translations may help us 

comprehend in which ways the audience, in general, interacts with fairy tales 

nowadays. In order to do so, the following dissertation proposes a dialogue 

between literature, movies and communication, and presents an analytical thinking 

process which starts with a literary analysis of the Grimm’s tale, reflects upon the 

concept of intersemiotic translation and then focuses on some of the translations 

to Snow White devised by Disney. 

 

Key words: fairy tales, Snow White, Disney, intersemiotic translation. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Here we advise that you not be misled by the deceptive 
opinion that something has already been collected and 
recorded, and therefore that you discard a story. Many things 
that appear to be modern have often only been modernized 
and have their undamaged source beneath. 
 

(Jacob Grimm)
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 Presenciamos uma frequente retomada dos contos de fadas por meio de 

novas reescritas literárias, traduções fílmicas e televisivas, além de traduções em 

outros sistemas como jogos e produtos variados, fato que estreita nossos laços 

com o gênero. Nesse sentido, um estudo acadêmico sobre essas traduções 

intersemiótica pode nos levar a compreender de que maneira o público, de modo 

geral, relaciona-se com os contos.  

Por tradução intersemiótica entende-se a transferência de determinados 

conteúdos de uma mídia para outra; na realidade, e considerando que diferentes 

mídias são marcadas por especificidades, tal processo envolve não somente a 

transferência, mas, também, e, principalmente, a criação de novos conteúdos. O 

grande número de traduções intersemióticas para os contos de fadas realizado 

nas últimas décadas constitui uma rede única de conteúdos capaz de 

proporcionar ao público incontáveis maneiras de interação com as histórias.  

 Sabe-se que a empresa Disney, desde a produção de Branca de Neve e os 

Sete Anões, na década de 1930, tem contribuindo significantemente para a 

ampliação do universo da recepção dos contos de fadas valendo-se de sua 

propagação em diferentes mídias.  

 Uma das maiores bilheterias da história do cinema, Branca de Neve e os 

Sete Anões é posteriormente traduzido pela empresa em outras linguagens e 

mídias, dentre elas jogos, quadrinhos e atrações em parques temáticos; uma linha 

de produtos inspirados no filme de 1937 também é confeccionada.  

O processo de expansão de Branca de Neve para diversas mídias confere 

ao público um maior poder de interação com as personagens e com o universo da 

história e, mais adiante, também com os demais contos de fadas relidos pela 

empresa Disney.  

Com a expansão midiática e com o poder de ampliação de público a partir 

do cinema e, posteriormente, da televisão, do vídeo cassete, do DVD, da internet, 

do Blu Ray e de outras plataformas digitais, as traduções confeccionadas pelo 

estúdio Disney configuram-se, para o grande público, como versões definitivas 

das histórias criadas pelos Irmãos Grimm e influenciam, também, produções 

posteriores à animação Disney. 

 A proposta do trabalho que desenvolvemos, pois, é uma de reflexão sobre 

os contos de fadas; sobre as transformações conferidas ao gênero a partir das 
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diversas traduções intersemióticas compostas pela empresa Disney; e sobre a 

realidade de produção e propagação do gênero na atualidade.  

A escolha do filme Branca de Neve e os Sete Anões foi feita por conta de 

sua relevância histórica, tendo em vista o fato de ser a primeira animação de 

longa-metragem do cinema e, como dito anteriormente, uma das maiores 

bilheterias da história.   

 Quanto às traduções intersemióticas analisadas, focamos nas atrações em 

parques Disney. A fim de recortar o todo, selecionamos somente um dos onze 

parques da empresa para análise, o Magic Kingdom, em Orlando, que recebe o 

maior número de visitantes americanos e estrangeiros por ano. Jogos, atividades 

interativas, produtos e planejamento de eventos particulares também são 

mencionados na presente dissertação, ainda que brevemente.   

 Sobre o conto literário Branca de Neve, analisamos a última versão 

composta pelos Irmãos Grimm, publicada entre 1812 e 1815. A versão foi 

selecionada por ter sido a utilizada pelo estúdio Disney no processo de criação de 

seu filme. Recorremos à edição The Annotated Brothers Grimm publicada em 

2012, pois além de conter a última versão da obra dos Grimm, foi vertida para a 

Língua Inglesa e comentada por Maria Tatar, professora da Universidade de 

Harvard e uma das especialistas em contos de fadas mais influentes da 

atualidade.  

Pretendemos com esse trabalho, inserido na linha de pesquisa de 

Literatura e sua relação com outras linguagens, refletir sobre a confluência de 

diversas formas de propagação, de recepção e de interação com os contos de 

fadas, observando que produções em diferentes mídias são, na verdade, 

pequenas porções de um todo, cada uma com igual importância para a 

manutenção e a disseminação dessas histórias. 

 A dissertação a seguir está organizada em cinco capítulos, nos quais 

traçamos o caminho dos contos de fadas desde a oralidade até a era das mídias 

interativas. 

 No primeiro capítulo, tratamos dos contos de fadas orais e da 

institucionalização de alguns desses contos como gênero literário. Fazemos, 

ainda, uma breve introdução ao conto Branca de Neve e aos seus principais 

publicizadores, os Irmãos Grimm. Julgando serem pertinentes para a reflexão 
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sobre o tema, apresentamos três interpretações propostas para o conto, 

respectivamente, por Maria Tatar, Bruno Bettelheim e Norman Girardot.   

 No segundo capítulo, exploramos alguns conceitos que dão conta da 

intercomunicação entre textos e da transposição de histórias de uma mídia para 

outra, com ênfase no conceito proposto pela semiótica: o de tradução 

intersemiótica. 

No terceiro capítulo, refletimos sobre o cinema de animação e sobre a 

empresa Disney, concedendo destaque para seus parques temáticos, 

especificamente o Magic Kingdom, dividido em cinco mundos temáticos, dentre 

eles o Fantasyland, que abrigava a atração Snow White’s Scary Adventures, e o 

New Fantasyland, que abrigará a nova atração Seven Dwarfs’ Mine Train. 

 No quarto capítulo, fazemos uma análise comparativa entre a Branca de 

Neve dos Irmãos Grimm e sua tradução para o cinema proposta pelo estúdio 

Disney. Selecionamos alguns aspectos de destaque na história e analisamos em 

que medida o filme se aproxima ou se afasta do conto original, e de que maneira 

a Branca de Neve da Disney tende a permanecer na memória coletiva da história.   

 Por fim, no quinto capítulo, mencionamos outras traduções para o conto 

compostas pela Disney. Analisamos detalhadamente duas atrações em parques 

temáticos e exploramos brevemente uma série de jogos interativos. Uma linha de 

produtos Branca de Neve e o serviço de planejamento de eventos inspirados em 

contos de fadas também são discutidos, tendo o conceito de fetiche das 

mercadorias como norte. 

 Para o desenvolvimento dessa dissertação utilizamos como suporte 

teórico, dentre outros, Maria Tatar, Jack Zipes, Nelly Novaes Coelho, Kimberley 

Reynolds, Lucia Pimentel Góes, Alan Dundes e Sônia Salomão Khêde para o 

primeiro capítulo; Roman Jackbson, Julio Plaza, Luiz Carneiro, Diana Barros, 

Marsha Kinder, Jeff Gomez, Lucia Santaella e Néstor Garcia Canclini para o 

segundo capítulo. Neal Gabler, J.B. Kaufman, Marcel Martin e Dave Smith para o 

terceiro capítulo; Gille Lipovetski, Ugo Volli e Michael Solomon para o quinto 

capítulo. 
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CAPÍTULO 1.  

 

 

 

 

ERA UMA VEZ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The fairy-tales means extraordinary things seen by ordinary 
people. 
 

(The Illustrated London News) 
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O risco de propor análises cronológicas de qualquer objeto está em 

assumir que tais análises tratem de demonstrar a evolução ou o retrocesso das 

coisas, de um estágio mais primitivo para outro mais avançado, ou vice-versa. 

Ora, o mesmo risco se aplica ao estudo da história da literatura infantil, 

mais ainda se pensarmos que na atualidade, mesmo dispondo de uma infinidade 

de recursos tecnológicos, muitos são os pais e avós que ainda contam histórias 

para suas crianças, assim como faziam os homens nos primórdios da civilização. 

Tendo isso em vista, ao contrário de desenharmos uma linha do tempo da 

literatura infantil, mapearemos, a seguir, alguns dos temas dominantes nas 

discussões entre os pesquisadores da área.  

O primeiro deles é que existe uma grande dificuldade em definir literatura 

infantil por conta de uma vastidão de temas e formatos: 

 

Atualmente, tudo desde contos populares e contos de fadas, mitos 
e lendas, baladas e cantigas de ninar – muitas das quais datam de 
tempos remotos –, até os e-books, fan fiction e jogos de 
computador podem ser tidos como literatura infantil. (REYNOLDS, 
2012, p. 2)1.  

 

 A abrangência de seu público-alvo também torna complexa uma tentativa 

de delimitação: 

 

O livro de literatura infantil é PARA TODOS: se a criança dele se 
apodera, qualquer adulto sensível e inteligente também o fruirá: 
em seu ludismo, non-sense, sonoridade, humor, simplicidade, 
verdade. (GOES, 1996, p.38)   

 

 Dessa maneira, diz Reynolds (2012), o gênero acaba ganhando definições 

mais descomplicadas fora da academia, onde o mercado editorial o classifica de 

acordo com a faixa etária, o nível socioeconômico e as preferências de seus 

leitores.  

 Para Khéde,  

 

Não sendo cultura de massa (embora os quadrinhos e demais 
produções de indústria cultural sejam tratados, muitas vezes, em 

                                                           
1 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “Currently, everything from folk to fairy tales, myths 

and legends, ballads and nursery rhymes – many of which date back to preliterate epoch – to such 
embodiments as e-books, fan fiction, and computer games may come under the umbrella of 
children’s literature”.  
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conjunto com a produção infanto-juvenil), e nem tampouco cultura 
popular (embora novamente aqui os contos folclóricos sejam 
enfatizados como leitura própria para o público) a literatura 
infanto-juvenil é característica no sentido de que o seu produtor é 
um adulto que deseja chegar ao nível da criança e do jovem, 
sendo-lhe impossível, obviamente, desfazer-se de seu status de 
adulto. Surgem, então, as pesquisas – do tipo enquete ou 
estatística – que determinam as preferências do público 
consumidor, compartimentado em faixa etária e nível 
socioeconômico. É onde se dá a aproximação com os critérios de 
mediação da indústria cultural que sabe, aprioristicamente, qual é 
seu público, seu gosto, seu status social, objetivando uma criança 
imaginária, paradigma dos textos a serem elaborados. (1983, 
p.13) 

  

 A referida relação entre adulto e criança na produção e seleção de obras 

do gênero é outro tema de destaque nas discussões acerca da literatura infantil. 

Historicamente, têm-se adultos direcionando a leitura do público infantil, desde 

pais, responsáveis por selecionar textos para seus filhos, até escritores e editores, 

responsáveis por classificar o tipo de informação apropriada para cada faixa 

etária.   

Antes mesmo do advento da imprensa escrita, durante a Antiguidade e a 

Idade Média, os textos destinados às crianças eram adaptações feitas por adultos 

de textos por eles lidos. Somente na atualidade, com novas mídias, com diversas 

possibilidades de contar histórias e com a cultura participativa, o monopólio de 

adultos na produção e seleção de textos infanto-juvenis, bem como muitos outros 

monopólios formados na área da produção e divulgação de cultura em geral, 

começa a ser dissolvido: 

 

Os consumidores estão utilizando novas tecnologias midiáticas 
para se envolverem com o conteúdo dos velhos meios de 
comunicação [...] Em toda parte e em todos os níveis, o termo 
“participação” emergiu como um conceito dominante [...] Os 
consumidores estão reivindicando o direito de participar da 
cultura, sob suas próprias condições, quando e onde queiram. 
(JENKINS, 2008, p.235-6) 

  

 De qualquer maneira, a participação de adultos na produção e propagação 

da literatura infantil significa que o material destinado às crianças assume, muitas 

vezes, um caráter pedagógico ou instrutivo. Trata-se de outro aspecto do gênero 

frequentemente debatido: em literatura infantil, o entretenimento e a educação 

podem caminhar juntos. 
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A literatura infantil é um gênero situado em dois sistemas. No 
sistema literário, é espécie de primo pobre. No sistema da 
educação, ocupa lugar mais destacado, graças ao seu papel na 
formação de leitores, que cabe à escola assumir e realizar. Sendo 
assim, nas conceituações e definições do que seja literatura 
infantil, não é raro que encontremos a alternância, ou a 
convivência, de critérios estéticos e pedagógicos. 
(CADEMARTORI, 1980, p.13).  

 

Durante os séculos anteriores aos livros, a maior parte dos textos lidos por 

crianças já era carregada de instrução e didatismo. Na Antiguidade, por exemplo, 

as fábulas de Esopo, a Ilíada e a Eneida eram adaptadas para crianças e 

utilizadas na abordagem de temas como cidadania, heroísmo, bom 

comportamento e moralidade. A Idade Média, por sua vez, produziu materiais que 

falavam sobre a vida digna dos reis ou sobre as virtudes do monastério. 

(REYNOLDS, 2012). 

A opinião de alguns historiadores é que na Europa e América do Norte a 

produção para o público infantil só tenha surgido como forma de entretenimento 

no século XIX. A partir de então, as editoras passam a investir no gênero e em 

novas maneiras de torná-lo atrativo, produzindo livros com alguns recursos 

interativos, como páginas tridimensionais e interativas.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1: Livros com desenhos que “saltam” da página foram inventados no século XIX. 2 

 

 Mais adiante, a partir do século XX, 

 

                                                           
2 http://bookish-relish.blogspot.com.br/2011/09/short-history-of-pop-up-books.html (Acesso em 

16.05.13) 

http://bookish-relish.blogspot.com.br/2011/09/short-history-of-pop-up-books.html
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A emergência de novas mídias vem influenciando o formato e as 
técnicas narrativas de textos para crianças. Histórias infantis são 
adaptadas para o cinema e para a televisão, escritas para serem 
lidas no rádio ou gravadas em vinil, fitas e CDs e são concebidas 
como CD-ROMS e ficções eletrônicas e online. Cada novo meio 
tem um impacto na maneira como as histórias são escritas, como 
e onde elas são encontradas e até mesmo na forma de lê-las. 
(REYNOLD, 2012, p. 23)3.  

 

 Sobre o impacto dos meios na maneira de escrever e divulgar histórias 

tem-se, por exemplo, uma campanha da empresa Disney para a promoção e 

venda de produtos relacionados com contos de fadas. O folheto, enviado para os 

clientes da marca por email, conta uma história em miniatura, como ilustra a 

imagem4 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “The emergence of new media has influenced the 

formats and narrative techniques of writing for children. Children stories have been adapted for film 
and television, written to be read on radio, recorded on vinyl, audio tape and CDs and been 
conceived as CD-ROMS, electronic and online fictions. Each new medium has had an impact on 
how stories are written, how and where they are encountered, and even what it means to read” 
4 Divulgação feita pela Disney Store e recebida por email no dia 19.04.13. Tradução proposta pela 

pesquisadora. 

 
 

Promoção “Conto de Fadas” 
 
Economize em fantasias e 
bonecas maravilhosas (em 
inglês o jogo de palavras 
wanderful remete à palavra 
wonderful, maravilhoso, e à 
palavra wand, varinha de 
condão) e muito mais.   
 
Ela rodopia com seus cabelos 
mágicos, 
É levada por sua imaginação 
E se apaixona por um príncipe. 
Existe um novo sonho para 
viver, todos os dias. 
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Vemos, enfim, que a literatura infantil na atualidade pode ser lida, 

consumida, construída e reconstruída por meio da interação de diversas mídias. 

Dessa forma, é importante ressaltar que a fim de serem mais completos, os 

estudos acerca do gênero devem também abranger produções feitas em mídias 

que não o livro. 

 

1.1. Uma breve história da História do conto de fadas 

 

Os contos de fadas estão entre nós há centenas de anos. Princesas, 

bruxas e outras incontáveis personagens, inicialmente pertencentes à tradição 

popular de contar histórias oralmente, foram criadas e recriadas com o passar dos 

tempos e percorreram um longo caminho antes de invadirem o imaginário dos 

homens e mulheres da atualidade.   

Justamente por conta de sua extensa história, e devido à escassez de 

vestígios arqueológicos que sirvam de registro sobre como e quais histórias eram 

contadas nos primórdios da civilização, pensar em definições exatas sobre o que 

são e como surgiram esses contos de fadas é tarefa quase impossível.  

Sabemos que os homens contam histórias desde que desenvolveram sua 

habilidade para a fala (ZIPES, 2012) e que civilizações antigas, com seu apogeu 

antes de Cristo, já produziam coletâneas de contos cuja temática central era a 

magia e o maravilhoso (COELHO, 2009). Como por exemplo, no Oriente, os 

árabes, com As Mil e Uma Noites; e no Ocidente, os gregos, com a Ilíada. 

Sabemos das temáticas comuns presentes em histórias espalhadas pelo mundo, 

mas dificilmente conseguiríamos definir e categorizar o gênero que hoje 

conhecemos sem corrermos o risco de sermos imprecisos. 

Desde os primórdios, homens e mulheres contavam histórias por questões 

sociais. Os contos serviam como rito de passagem, como rito de iniciação ou 

eram transmitidos para que as pessoas estivessem preparadas para enfrentar 

situações tais quais aquelas relatadas nas histórias (ZIPES, 2006). Assim, pode-

se dizer, retomando as palavras de Nelly Novaes Coelho (2009, p.13) em 

Panorama Histórico da Literatura Infantil/Juvenil, que “o impulso de contar 

histórias deve ter nascido no homem no momento em que ele sentiu a 

necessidade de comunicar aos outros certa experiência sua, que poderia ter 

significação para todos.” 
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Os contos de fadas que hoje conhecemos no Ocidente têm suas origens 

nessa longa história que se inicia na pré-história, passa pela Idade Média e chega 

ao período de 1450 a 1700, momento em que avanços linguísticos, como a 

oficialização de línguas nacionais; e tecnológicos, como a invenção da imprensa 

escrita, propiciam meios para que o conto literário passe a existir. Obviamente, a 

produção de contos literários absorve muitos dos aspectos contidos nos contos 

orais populares.  

Vladimir Propp (1928), em Morfologia do conto maravilhoso, faz um estudo 

sobre contos orais e destaca a existência de uma estrutura de eventos comum a 

quase todos eles.  

Segundo ele, tem-se nos contos, a seguinte cadeia de eventos: o 

protagonista é confrontado por limitações; o protagonista se propõe a superar 

suas limitações; ao protagonista é atribuída uma tarefa ou um banimento; para 

que seja bem sucedido em seu desafio, ajuda mágica é dada ao protagonista; 

acontece uma batalha final contra o vilão; o protagonista vence a batalha e seu 

sucesso é muitas vezes expresso pelo casamento ou pela riqueza.  

Essa cadeia de eventos é uma estrutura que provavelmente norteia a 

confecção da maior parte dos contos de fadas literários produzidos antes da 

modernidade. 

Por mais que a tradição literária tenha tomado para si a recorrência do 

sucesso do herói, vale dizer que, no princípio, nem todos os contos populares 

orais terminavam com o sucesso de seus protagonistas. Podemos mencionar, por 

exemplo, os contos da Idade Média que, por motivos históricos, apresentavam 

narrativas trágicas com finais assustadores: 

 

Nos contos populares medievais, o mundo feudal está 

representado em toda sua crueza: o marido que brutaliza a 

esposa (Grisélidis); o pai que deseja a própria filha (Pele de 

Asno); as grandes fomes que levavam os pais a abandonarem 

seus filhos na floresta (João e Maria); a antropofagia de certos 

povos, que se transformava no gigante comedor de crianças (João 

e o Pé de Feijão); entre outros. (COELHO, 2009, p. 44-5) 

 

Séculos mais tarde, do XVII em diante, caberia a autores como Charles 

Perrault e os Irmãos Grimm a tarefa de coletar os contos de fadas da tradição oral 
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e suavizar algumas das histórias, principalmente as medievais, a fim de que elas 

se tornassem apropriadas para divulgação. 

O conto de fadas como gênero literário oficial surge em 1690, na França: 

 

Foi neste período que inúmeras escritoras talentosas como Mme 
d’ Aulnoy, Mme de Murat, Mlle Lhéritier, Mme de La Force e Mlle 
Bernard introduziram os contos de fadas em seus salões literários, 
publicando também aqueles escritos por Charles Perrault e Jean 
de Mailly. Assim, iniciam uma moda, propiciando meios para a 
institucionalização do conto de fada como gênero. […] Foram 
essas escritoras francesas que batizaram seus contos contes de 
fees, ou contos de fadas. (ZIPES, 2009, p. XXII).5 

 

Pesquisadores da área acreditam que esses contos já estavam 

completamente institucionalizados no ano de 1720, quando os temas abordados 

pelas histórias eram conhecidos por uma grande parcela da população europeia. 

Mais adiante, no fim do século XVIII, inúmeras editoras francesas, inglesas e 

alemãs começam a produzir livros voltados para crianças; é assim que o conto de 

fadas ganha o caráter moralizante e didático que hoje conhecemos. 

Paralelamente, entre o fim do XVIII e o início do XIX, o interesse por 

redescobrir as origens dos contos populares e das raízes linguísticas de seus 

idiomas é despertado em alguns estudiosos. É também por conta de tais 

pesquisas, principalmente daquelas conduzidas pelos Irmãos Grimm, que o 

gênero começa a se expandir por diversas regiões da Europa e da América. 

Ao serem espalhados pelo mundo, os contos registrados passam a ser 

manipulados e alterados por diferentes autores que, a partir do fim do século XIX, 

se propõem a explorar o gênero, invertendo sua lógica e reinventando o uso da 

magia. É o caso, por exemplo, de Lewis Carroll com Alice no País das Maravilhas.  

Como Carroll, outros autores de inúmeros países escrevem histórias que 

abordam o mundo da magia e do desconhecido. De certa forma, todos esses 

autores contribuíram para que os contos de fadas originais fossem espalhados e 

institucionalizados ao redor mundo. 

                                                           
5 Tradução proposta pela pesquisadora, de: It was during this time that numerous gifted female 
writers such as Mme d’ Aulnoy, Mme de Murat, Mlle Lhéritier, Mme de La Force, Mlle Bernard, and 
others introcuded fairy tales into their literary salons and published their works, and their tales, 
along with those of Charles Perrault and Jean de Mailly, initiated a mode or craze that prepared the 
ground for the instituition of the literary fairy tale as a genre. […] the French female writers 
“baptized” their tales contes de fees, or fairy tales. 
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 A partir da disseminação dos contos, artistas de diferentes áreas também 

debruçam-se sobre o gênero, criando para os contos traduções em novas mídias: 

pode-se mencionar, por exemplo, Tchaikovisky (1840-1893) com sua A Bela 

Adormecida (1890) para a música erudita e o ballet. 

Mais adiante, em 1937, quando do lançamento de Branca de Neve e os 

Sete Anões por Walt Disney, a maior revolução pela qual passa o gênero dos 

contos de fadas é iniciada. 

Tomando por base a versão literária escrita pelos irmãos Grimm, à qual 

somam-se uma tradução do texto feita para o cinema (1916), e outra feita para o 

teatro (1916), Disney compõe um filme com características mais cômicas e 

românticas, moldando a narrativa de maneira a atrair mais espectadores e, 

também, maior visibilidade e lucros para o estúdio criado em 1923. 

A fórmula se revela eficiente e abre portas para tantos outros contos de 

fadas que são transformados em filmes pela mesma empresa. O sucesso desses 

filmes vai além das telas de cinema e faz com que brinquedos, jogos, roupas e 

produtos em geral sejam lançados. Ao mesmo tempo, talvez por conta do 

sucesso obtido pela Disney, outras empresas de variadas áreas de atuação 

começam a investir em produções inspiradas no gênero.   

Com essas transformações, é conferida ao gênero uma dimensão de 

expansão e comercialização das histórias em diferentes mídias que, de acordo 

com Maria Tatar (2012), tem devolvido aos contos a sua propriedade de atrair 

diferentes gerações:  

 

Atualmente, entramos em contanto com os contos de fadas por 
meio daquilo que os gurus da mídia chamam de múltiplos 
‘sistemas de entrega’, e às histórias é devolvido seu caráter 
multigeracional. Crianças podem ler versões de Chapeuzinho 
Vermelho dos Irmãos Grimm, mas também de Jon Sczieska; 
adolescentes podem assistir à Chapeuzinho Vermelho de 
Catherine Hardwicke ou à versão dessa releitura estrelada por 
Reese Witherspoon; os adultos podem ter sua dose da história 
com A companhia dos Lobos, de Angela Carter ou com um poema 
de Anne Sexton na obra Transformações. E agora temos versões 
televisivas como Once Upon a Time, cujo objetivo não é só contar 
a história, mas atrair os espectadores para a magia de uma 
realidade virtual construída em torno das narrativas dos contos de 
fadas. (p. xvi – xvii)6 

                                                           
6 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “These days fairy tales are passed on to us through 

what the media gurus call multiple “delivery systems”, and the stories have reclaimed their 
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1.2. Branca de Neve e seus publicizadores 

 

É consenso entre os estudiosos dos contos de fadas que o texto mais 

antigo que apresenta as temáticas presentes em Branca de Neve é de autoria do 

italiano Giambattista Basile. Trata-se de La schiavoletta, cuja temática central é a 

inveja que uma rainha tem da beleza de sua sobrinha. O texto faz parte da obra Il 

Pentamerone, publicada em Nápoles, entre os anos de 1634 e 1636.  

De acordo com o site da universidade de Pittsburgh7, diversos outros 

contos com histórias semelhantes surgem em várias partes do mundo, como, por 

exemplo, Árvore de Ouro e Árvore de Prata, provenientes da Escócia, O Caixão 

de Cristal, proveniente da Itália e A morte dos Sete Anões, proveniente da Suíça. 

Estas e outras variantes do conto fizeram com que a história circulasse 

amplamente na África, Ásia Menor, Escandinávia, Irlanda, Rússia, Grécia, 

Croácia, Caribe e Américas.  

 Na atualidade, entretanto, a versão literária do conto mais difundida é a dos 

Irmãos Grimm.  

 Filhos de Philipp Wilhelm Grimm e Dorothea Grimm, Jacob e Wilhelm Grimm 

nasceram, respectivamente, nos anos de 1785 e 1786 na cidade alemã de 

Hanau. Eram calvinistas, provenientes de família abastada; desde muito jovens 

receberam instrução clássica e religiosa que, de acordo com o próprio Jacob, teve 

grande influência na sua maneira de se relacionar com o mundo: 

 

Enquanto crianças, fomos criados de acordo com os mais rígidos 
padrões calvinistas. Até hoje, só dentro de uma igreja calvinista 
me sinto um verdadeiro devoto. Minhas impressões da infância 
estão, pois, profundamente ligadas com a religião. (GRIMM in 
ZIPES, 2002, p. 3).8 

 

                                                                                                                                                           
multigenerational appeal. Children can read versions of Little Red Riding Rood by the Brothers 
Grimm, but also by Jon Sczieska; adolescents can watch Catherine Hardwicke’s Little Red Riding 
Rood, featuring Amanda Seyfried, or take in the camp version of her story with Reese 
Witherspoon; and adults can get their dose of that same story from Angela Carter’s Company of 
Wolves or Anne Sexton’s poem in Transformations. And now we have new versions like ABC’s 
Once Upon a Time that aim not only to tell the story but also to draw viewers into the glow of a 
virtual reality constructed around fairy-tale narratives”.  
7 http://www.pitt.edu/~dash/type0709.html (Acesso em 25.10.2012) 
8 Tradução proposta pela pesquisadora, de: We children were all raised strictly Reformed […]. To 
this day it seems as if can only be completely devout if I am in a church furnished in Reformed 
style. This is how closely all faith is tied to the first impression of childhood. 

http://www.pitt.edu/~dash/type0709.html
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Como mostra Zipes em The Brothers Grimm – From Enchanted Forests to 

the Modern World (2002, p.3), a criação e “familiaridade [dos irmãos] com a 

agricultura, natureza, costumes e superstições populares seriam de extrema 

importância para sua pesquisa sobre o folclore alemão”9.  

Em 1796, quando da morte precoce de Philipp Grimm, a família, até então 

provida de estabilidade financeira, passa a depender da ajuda de familiares e de 

conhecidos. Dentre tais pessoas, destaca-se a importância de Johannes Hermann 

Zimmer e Henriette Zimmer, respectivamente avô e tia dos irmãos. 

É graças ao incentivo financeiro de sua tia que, em 1798, Jacob e Wilhelm 

partem para Cassel, onde estudariam no prestigioso Lyzeum, escola de Ensino 

Médio. 

Anos mais tarde, ambos ingressam no curso de Direito da Universidade de 

Marburg, onde, por serem órfãos e por não terem recursos financeiros, enfrentam 

diversos contratempos. Diz Jacob:  

 

Em Marburg, levei uma vida simples. Apesar de promessas, nós 
nunca obtivemos apoio, mesmo sendo filhos de uma mulher cujo 
marido era magistrado […]. As melhores gratificações financeiras 
eram distribuídas entre meus colegas, homens que pertenciam à 
aristocracia; um deles tornou-se o dono de terras mais rico da 
região. (GRIMM in ZIPES, 2002, p. 6)10 

 

Ao contrário do que parece, tal situação nunca representou um empecilho 

na vida acadêmica dos irmãos:  

 

Entretanto, essa situação nunca me entristeceu. Ao contrário, eu 
frequentemente sentia a felicidade e liberdade que condições 
financeiras modestas trazem. A falta de recursos desperta no 
homem o senso de trabalho, o mantém longe de distrações e, 
como consequência, traz orgulho e consciência das próprias 
conquistas, sensação que os mais abastados não conhecem. 
(GRIMM in ZIPES, 2002, p. 6)11 

                                                           
9 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “their familiarity with farming, nature and peasant 
customs and superstitions would later play a major role in their research and work in German 
folklore.” 
10Tradução proposta pela pesquisadora, de: “In Marburg I had to live modestly. Despite all kinds of 
promises, we never succeeded in obtaing the slightest support, even though our mother was the 
widow of a magistrate […]. The most profitable stipends were distributed to my schoolmates, who 
belonged to the distinguished Hessian aristocracy, and even to one who became the richest 
landowner of the region.” 
11Tradução proposta pela pesquisadora, de “However, all this never hurt me. Instead, I often felt 
the happiness and freedom of moderate financial circumstances.  Sparseness spurs a person to 
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Na universidade, movidos por seu interesse por Filologia e História e com o 

apoio do professor Friedrich Carl Von Savigny, que acreditava na importância de 

um conhecimento histórico e cultural para melhor compreensão das leis que 

regiam a cidade, os irmãos envolvem-se com estudos sobre literatura medieval 

alemã. No ano de 1805, iniciam sua busca por histórias tradicionais de folclore a 

fim de determinar a autêntica língua alemã.  

Coelho (2009, p.29) nos mostra que os irmãos 

 

entregam-se à busca das possíveis invariantes linguísticas, nas 
narrativas, lendas e saga que permaneciam vivas, transmitidas de 
geração para geração, pela tradição oral. Duas mulheres teriam 
sido as principais testemunhas [...]: Katherina Wieckmann e 
Jeannette Hassenpflug.  

 

No mesmo período, Jacob é contratado por Jérôme Bonaparte, irmão de 

Napoleão Bonaparte e então responsável pela cidade de Cassel, como 

bibliotecário do rei. Durante esse período, os irmãos produzem e publicam um 

grande número de obras nas áreas do folclore, da história, da etnologia, da 

religião, do direito, da lexicografia e da critica literária.  

Dentre suas obras, compuseram Kinder- und Hausmärchen, com 86 dos 

diversos contos tradicionais orais coletados ao longo de anos de trabalho. A 

coletânea foi publicada em dois volumes, nos anos de 1812 e 1815. 

Com a divulgação de seu trabalho, Jacob e Wilhelm ganham uma 

reputação positiva como pesquisadores e são convidados a lecionar na 

Universidade de Berlin. Além disso, a Academia de Ciência da Alemanha lhes 

oferece incentivo financeiro para que continuem sua pesquisa que, de fato, 

continua a existir até suas mortes em 1863 e 1859, respectivamente. 

Ao todo, os irmãos publicam 8 obras em conjunto; individualmente, Jacob 

assina 21 trabalhos e Wilhelm 14. Seus relatórios e pesquisas adicionais estão 

reunidos em 12 volumes que hoje se encontram na biblioteca de Cassel. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
industriousness and work, keeps one from many a distraction and infuses one with noble pride that 
keeps one conscious of self-achievement in contrast to what social class and wealth provide” 
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1.3. Alguns olhares para Branca de Neve dos Irmãos Grimm 

 

Em Initiation and Meaning in the Tale of Snow White and the Seven Dwarfs, 

Norman J. Girardot comenta que “em primeiro lugar, a preocupação dos 

contadores de história era contar uma boa história”12.  Assim, por mais que hoje 

tenhamos acesso a um grande número de interpretações para os contos de fadas 

– dentre elas, literárias simbológicas e psicológicas –, não podemos perder de 

vista que o objetivo primeiro daqueles que contavam histórias era o de entreter 

seu público. 

O fato de os contos abordarem temáticas sobre a condição humana e 

sobre a relação dos homens com o inexplicável é elemento que corrobora para a 

possibilidade de eles se tornarem atemporais: em vários contextos onde estejam 

inseridas, as histórias podem ser facilmente retomadas, identificáveis e passíveis 

de interpretação e releituras sob as lentes de variados estudiosos, não só 

daqueles cujo objeto de estudo seja a literatura. Afinal, nas palavras de Coelho 

(2009, p.100), “os tempos mudam, mas os questionamentos humanos 

permanecem os mesmos”; explorar o desconhecido e o fantástico será sempre 

tentador.  

Citando o folclorista Alan Dundes, o fazer de interpretações sobre os 

contos de fadas envolve muitos riscos. Em The Study of Folklore (1965), o autor 

nos lembra da impossibilidade de se fazer uma análise acertada sem que todas 

as versões de um mesmo conto sejam levadas em consideração.  

Dessa maneira, e de acordo com Maria Tatar (2003), as diversas 

interpretações às quais hoje temos acesso, por mais meticulosas que sejam, são 

potencialmente incompletas, revelando mais sobre seu autor e respectiva linha de 

pesquisa que sobre os contos propriamente ditos.    

Contudo, acreditando na riqueza de muitas dessas interpretações e na sua 

utilidade em gerar discussão acerca dos contos de fadas, apresentamos abaixo 

algumas análises da Branca de Neve dos Irmãos Grimm. Muitas dessas 

interpretações são coincidentes e, mais, revelam-se onipresentes, quase 

permanentemente vinculadas ao texto.  

 

                                                           
12 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “the concern of the storytellers was, first of all, with 
the telling of a good story”. 
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Maria Tatar – The Annotated Brothers Grimm  

 

 Em The Annotated Brothers Grimm (2012), relançado em comemoração ao 

centenário do lançamento de Kinder-und Hausmärchen, Maria Tatar menciona 

diferentes versões de Branca de Neve produzidas ao redor do mundo.  

Com isso, seus objetivos são: 

 

a) defender que Branca de Neve sempre trata da mesma temática mãe/madrasta 

versus filha, independente de qual versão para o conto seja analisada;  

b) salientar que, apesar da existência de tantas versões, acabamos por ossificar 

(p.247) em nossa memória apenas uma ou poucas versões definitivas.  

 

Para ela, na atualidade, duas são as versões definitivas do conto: a última 

versão proposta pelos Irmãos Grimm, onde a madrasta substitui a mãe de Branca 

de Neve no papel de vilã, e o filme de Walt Disney.  

Uma das explicações que a autora sugere para a ossificação da versão 

Disney na memória das pessoas é a elaboração, pelo estúdio, de uma madrasta 

perturbadora que gera grande fascinação no público. É por conta dessa 

fascinação que o filme circula amplamente e ganha importância cultural.  

Antes do lançamento do filme, entretanto, o conto já era um dos mais 

populares dentre os contos de fadas e Tatar identifica as duas personagens 

centrais da narrativa como determinantes para tal condição. 

Sobre Branca de Neve, Tatar defende tratar-se da princesa mais bela e 

justa dentre todas as princesas de contos de fadas e que, mesmo tendo sido 

ferozmente perseguida, conquista seu final feliz.  

A autora também mostra que o nome Branca de Neve remete à cor branca, 

frequentemente associada aos conceitos de pureza e inocência e, ao mesmo 

tempo, remete à neve, sempre fria e distante, ligada à noção de falta de vida e 

inércia: “Branca de Neve no caixão de fato se transforma não só em pura e 

inocente, mas também passiva em estado de coma e etereamente bonita” (p. 

246) 13 

                                                           
13 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “Snow White, in the coffin does indeed become not 
only pure and innocent, but also passive, comatose and ethereally beautiful.” 
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A madrasta, por sua vez, representa tanto a rainha dotada de incrível 

beleza e poder, quanto a bruxa má e perversa. Diante da rainha, diz Tatar, o que 

resta à Branca de Neve é permanecer em seu papel de pura passividade e 

inocência.  

Assim sendo, a conclusão da autora sobre a relação entre as duas 

personagens explica o sucesso do conto: 

 

Com a validação de um ódio assassino como algo “natural” na 
relação entre filha e mãe (madrasta) e com a promoção da 
juventude, da beleza e do trabalho árduo, Branca de Neve [...] 
permanece uma de nossas histórias culturais mais poderosas 
(p.249) 14 

 

Bruno Bettelheim – Uses of Enchantment: The meaning and importance of 

fairy tales 

 

Sob a perspectiva freudiana de Bruno Bettelheim (1976), têm-se Branca de 

Neve, assim como a maior parte dos contos de fadas- como rito de iniciação. 

O autor afirma que nenhum outro conto representa as fases de 

desenvolvimento da criança tão bem quanto Branca de Neve. Nesse sentido, 

alguns dos focos da narrativa são os conflitos edipianos entre mãe e filha e a 

infância e a adolescência, com ênfase no processo de transição da primeira para 

a segunda.   

Sobre os conflitos edipianos, em algumas versões, era a própria mãe, não 

uma madrasta, quem invejava Branca Neve; em uma versão específica, Branca 

de Neve era morta quando sua mãe ordenava seu atropelamento por uma carroça 

em alta velocidade.  O papel da mãe é posteriormente substituído pelo o da 

madrasta a fim de suavizar a história, uma vez que mães não poderiam ser 

capazes de prejudicar os próprios filhos. 

A relação de ódio entre mãe/madrasta e Branca de Neve é nutrida tanto 

pelo fato de a princesa representar uma ameaça ao casamento do rei e da rainha, 

quanto pelo fato de a jovem, subconscientemente, sentir ciúmes da relação de 

                                                           
14 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “In its validation of murderous hatred as a “natural” 

affect in the relationship between daughter and (step) mother and its promotion of youth, 
beauty,and hard work, Snow White […] has remained one of our most powerful cultural stories” 
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seu pai com a esposa. Quando do nascimento de uma filha mulher, a competição 

entre esposa e criança é automaticamente gerada.  

Bettelheim também nos mostra que o pai de Branca de Neve, mesmo 

sendo peça central do ódio entre rainha e princesa, tem pouca participação na 

narrativa e que vai gradativamente desaparecendo conforme o lançamento de 

novas versões. Isso acontece, diz o autor, para que a questão dos conflitos 

edipianos seja camuflada.  

Como consequência, o papel do pai de Branca de Neve é substituído pelo 

papel do caçador: 

 

Além de um pai substituto, quem mais fingiria aceitar o domínio da 
madrasta e, ao mesmo tempo, pelo bem da criança, ousaria ir 
contra sua vontade? Isso é o que uma adolescente com complexo 
de Édipo deseja acreditar: mesmo fazendo o que lhe é ordenado, 
se puder, que o pai engane a mãe e fique do lado de sua filha. 
(1976, p. 205) 15.  

 

É justamente isso que o caçador faz por Branca de Neve: acata as ordens 

da rainha, mas, na floresta, decide livrá-la de seu fatídico destino, deixando-a 

partir. Não obstante, antes de retornar ao castelo, mata um animal selvagem para 

provar à rainha que havia cumprido sua função.  

A morte do animal selvagem é necessária uma vez que a rainha havia 

ordenado ao caçador que retornasse com alguns dos órgãos de Branca de Neve 

para ingerir em sua próxima refeição.  

Bettelheim ressalta que povos primitivos ingeriam os órgãos vitais de um inimigo a 

fim de adquirir suas qualidades. Portanto, pode-se inferir que o objetivo da 

madrasta em comer as entranhas de Branca de Neve era incorporar sua beleza e 

juventude.  

Sobre a questão da transição da infância para a adolescência, o conto 

destaca os contratempos e desafios aos quais a criança é submetida ao longo 

desse processo.  

No caso de meninas, a transição traz consigo a necessidade do 

aprendizado de novas funções, como lavar, passar e cozinhar (as obrigações da 

                                                           
15 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “Who else but a father would seem to acquiesce to 

the stepmother’s dominance and, nevertheless, for the child’s sake, dare to go against the queen’s 
will? This is what the oedipal and adolescent girl wishes to believe about her father: that even 
though he does as the mother bids, he would side with his daughter if he were free to, tricking the 
mother, as he did so”.  
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mulher adulta), e da morte da criança para um recomeço como esposa, mulher. 

No conto, esses estágios são representados pelo período em que Branca de 

Neve cuida da casa dos anões e, posteriormente, pelo tempo que passa 

desacordada após ingerir a maçã envenenada. 

A análise de Bettelheim também abrange um breve estudo sobre anões 

retratados no conto. Para ele, um dos papéis que os anões cumprem é o de 

ajudantes de Branca de Neve durante sua transição da infância para a 

adolescência: 

 

Como as fadas, anões podem ser bons ou ruins. No caso de 
Branca de Neve, eles são do tipo prestativo. A primeira coisa que 
aprendemos sobre eles é que eles retornam do seu trabalho de 
mineiros nas montanhas. [...] eles são trabalhadores e peritos na 
sua área de atuação. Trabalho é a essência de suas vidas. [...] É 
esse aspecto do mundo do trabalho que Branca de Neve deve 
incorporar se deseja crescer de maneira apropriada. (1976, p. 
209)16.  
  

Além disso, os anões também são responsáveis por salvar Branca de Neve 

em algumas ocasiões. Antes de conseguir envenenar a princesa, a rainha faz uso 

de dois outros métodos que falham por conta da intervenção dos anões. 

O conto termina com a cena do casamento de Branca de Neve, onde a 

rainha é condenada a calçar sapatos de ferro escaldante e dançar até a morte. 

Para Bettelheim, a cena é a representação da autodestruição que a inveja pode 

causar e a confirmação de que somente a morte de uma rainha má ou o fim de 

qualquer outro tipo de turbulência garante que o mundo seja feliz. 

Por fim, duas das conclusões expostas por Bettelheim são: 

 

a) Branca de Neve mostra ao leitor que ele emergirá em uma situação melhor e 

mais feliz depois de enfrentar os desafios impostos pela transição da infância para 

a juventude. 

b) Pais que, como a rainha, agem de maneira invejosa, prejudicaram seus filhos e 

eventualmente serão destruídos. 

 

                                                           
16 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “Like the fairies themselves, they can be good or bad. 

The first thing we learn about them is that they have returned home from working as miners in the 
mountains. […] they are hard-working and clever at their trade. Work is the essence og their lives. 
[…] It is this working world Snow White has to make her own if she wants to grow up well. 
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Norman Girardot – Initiation and Meaning in the Tale of Snow White and the 

Seven Dwarfs 

 

Norman Girardot (1997), bem como outros pesquisadores, afirma que os 

contos de fadas são passíveis de múltiplas interpretações, desde as mais 

superficiais até outras mais específicas. Sabendo disso, sua preocupação “não é 

afirmar a superioridade de uma teoria em particular sobre todas as outras” 

(p.277)17, mas expor algumas e, posteriormente, propor uma própria. 

Para ele, uma interpretação mais simples de Branca de Neve revela que o 

conto trata do triunfo de uma heroína sobre uma vilã egoísta e invejosa. 

Paralelamente, mencionando uma interpretação um pouco mais complexa e 

proposta pelo folclorista Max Lüthi, mostra que é possível ler a história de maneira 

a destacar a preocupação com o processo de amadurecimento humano, mais 

especificamente com as mudanças físicas e psicológicas que acontecem na 

puberdade. 

Dentre outras interpretações que expõe em seu trabalho, Girardot se 

propõe a fazer uma sob o prisma dos estudos da história da religião, refletindo 

sobre ritos de passagem e a aproximação dos contos de fadas com mitos. 

Para justificar sua teoria de que os contos se aproximam dos mitos, negando a 

ideia de que aqueles rompem com aspectos divinos desses, Girardot menciona 

Mircea Eliade:  

 

seria mais apropriado falar em camuflagem dos motivos e 
personagens míticos... se os deuses não são nomeados nos 
contos, seus aspectos podem ser percebidos na figura dos 
protetores, inimigos e companheiros dos heróis. Eles estão 
camuflados ou, se preferir, caídos, mas continuam a cumprir sua 
função. (p. 278)18. 

 

Os deuses camuflados seriam responsáveis, por exemplo, pela 

possibilidade de final feliz nos contos de fadas. Girardot também ressalta que as 

                                                           
17 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “argue for the superiority of one particular theory over 

another”.  
18 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “would be more correct to speak of a camouflage of 

mythical motifs and characters... is the Gods no longer appear under their real names in the tales, 
their outlines can still be distinguished in the figures of the hero’s protectors, enemies, and 
companions. They are camouflaged – or, if you will, fallen – but they continue to perform their 
function.” 
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personagens bem sucedidas dos contos, ao contrário de serem ativas e de se 

esforçarem para conquistar seu final feliz, permitem que forças mágicas (divinas) 

ajam a favor delas. Os contos, portanto, tratam de um ciclo sagrado: mesmo que 

haja interferência de um vilão, o destino do herói há de ser cumprido.  

No caso de Branca de Neve, consumida pela inveja, a madrasta tenta 

impedir o ciclo juventude/beleza – velhice/decadência da beleza: ela não aceita 

que a passagem dos anos lhe tire a beleza, agora conferida a alguém mais jovem. 

Essa tentativa de quebra de ciclo é o ponto de partida da história.  

Pela leitura de Girardot, têm-se o conto Branca de Neve dividido em cinco 

momentos:  

 

1. Prólogo e problema: do nascimento de Branca de Neve até o momento em 

que a rainha dá instruções para o caçador matar a princesa na floresta. 

O prólogo mostra ao leitor como Branca de Neve é concebida e apresenta a ele o 

problema central do conto: o ódio da madrasta pela beleza e juventude da 

princesa. 

2. Separação: do momento em que o caçador sente compaixão por Branca de 

Neve e decide deixá-la escapar, até a jornada que leva Branca de Neve à casa 

dos anões.  

Sobre essa fase do conto, Girardot diz que a passagem para a fase adulta só é 

bem sucedida quando existe, para a criança, um período de distanciamento da 

família.  

3. Período de Transição: Da adoção de Branca de Neve pelos anões até sua 

“morte”, passando por períodos de desafio e aprendizagem.  

É nesse momento que a criança aprende suas novas funções como adulto. Para 

Girardot, esse “período representa um retorno simbólico ao caos mítico, prelúdio 

necessário para qualquer criação ou transição na vida” (p. 282)19 

4. Reincorporação e renascimento: do “renascimento” de Branca de Neve até 

seu casamento. 

Aqui, o processo de iniciação de Branca de Neve como adulta é finalizado e, 

então, ela retorna para sua família e tem sua festa de casamento celebrada. 

                                                           
19 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “a period that represents a symbolic return to the 

liminal conditions of the mythic chaos time which is a necessary prelude to any new creation or 
transition in life”.   
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5. Epílogo: morte da rainha. 

Para que a vida adulta de Branca de Neve seja iniciada, é necessário que sua 

antagonista morra. Sobre a morte da madrasta, forçada a calçar sapatos de ferro 

escaldante, Girardot, mais uma vez retomando Mircea Eliade, mostra que povos 

antigos faziam uso de utensílios de ferro em rituais de eliminação de inimigos.  

 

 

 Especialistas acreditam que, dentre os contos de fadas, Branca de Neve 

sempre foi uma história especialmente popular. Por esse motivo, assim como 

acontece, por exemplo, com Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Bela 

Adormecida, Branca de Neve é traduzida incontáveis vezes para outras mídias e 

linguagens ao longo dos anos que seguem sua disseminação em escala mundial. 

A seguir, focaremos nesse processo de transposição de conteúdos de uma mídia 

para outra, denominado, pela semiótica, tradução intersemiótica. 
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CAPÍTULO 2. 

 

 

TRADUÇÕES EM REDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contexto multimídia da produção cultural, as artes artesanais, 
as artes industriais e as artes eletrônicas se interpenetram, se 
justapõem e se traduzem.  
 

(Julio Plaza) 
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A intercomunicação entre textos não é algo novo. De fato, há quem 

defenda que o texto literário propriamente dito tenha nascido de uma relação de 

empréstimos e trocas com obras anteriores ou contemporâneas a ele. A Bíblia, 

por exemplo, serviu de referência para a confecção de textos como Divina 

Comédia e Os Lusíadas, e até mesmo alguns tipos de discursos menos nobres 

acabaram por influenciar produções literárias posteriores (Perrone, 2005). Esse é 

o caso dos contos de fadas literários que, como previamente mencionado, têm 

suas raízes na tradição popular de contar histórias oralmente.  

Os contos de fadas são um ótimo exemplo do conceito de inter-

relacionamento entre textos ao longo dos tempos. Quando ainda pertencentes 

exclusivamente à oralidade, eles já eram moldados de acordo com quem os 

contava, com quem os ouvia ou de acordo com a região onde estavam inseridos; 

desde essa época, um mesmo conto já era propagado em diferentes versões.  

A produção dos primeiros contos de fadas literários é, igualmente, 

resultado da interpretação e recriação, por diferentes pessoas em diferentes 

contextos, de uma rede heterogênea de conteúdos provenientes dos contos orais. 

Da mesma maneira, semelhante processo é hoje desenvolvido também em outras 

linguagens e mídias; atualmente, a realidade da produção e divulgação dos 

contos de fadas se dá por meio de uma rede que conecta versões de diversas 

histórias inseridas em diferentes meios. 

Pensar em uma rede de versões conectadas auxilia na compreensão de 

que não deve haver uma distinção entre melhor e pior acerca desses textos. Em 

A Theory of Adaptation, Linda Hutcheon (2013, p.32)20 defende que novas versões 

são inerentes ao processo de transmissão cultural e que é por meio delas que as 

histórias sobrevivem: 

 

 

 

                                                           
20Tradução proposta pela pesquisadora, de: “Stories do get retold in different ways in new material 
and cultural environments; like genes, they adapt to those new environments by virtue of mutation 
– in their “offspring” or their adaptations. And the fittest do more than survive; they flourish.” 
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Histórias são recontadas de diferentes maneiras e em novos 
formatos e ambientes culturais; assim como os genes, elas se 
adaptam aos novos ambientes por meio da mutação- do originado 
ou das adaptações. E as [histórias] melhores preparadas não só 
sobrevivem; elas florescerem.  

 

Hutcheon, na mesma obra, também mostra que há quase uma década uma 

nova tendência em entretenimento vem sendo a norma na produção e 

transmissão de cultura: a narrativa transmídia.  

O termo transmídia é concebido em 1991 pela norte-americana Marsha 

Kinder, professora da Universidade do Sul da Califórnia. Inicialmente é utilizado 

no estudo das franquias do cinema, histórias lançadas em várias partes e 

expandidas para outras mídias. 

De acordo com Kinder (1991, p.119-120), as franquias do cinema são, na 

verdade, “super sistemas transmídia [que] conferem aos consumidores um status 

de jogadores poderosos e [que] desmembram a manipulação comercial”21. 

Por super sistemas transmídia a autora entende o agrupamento de mídias 

distintas – cinema, televisão, videogames – no contar e propagar de uma história. 

Sobre o desmembrar da manipulação comercial, pode-se afirmar que é um 

processo gerado por conta da possibilidade de leitura dupla que os super 

sistemas transmídia oferecem: uma passiva, que acontece quando o consumidor 

assiste ao filme, e outra interativa, experimentada, por exemplo, através do ato de 

jogar um videogame. Assim sendo, o público passa a participar do ato de 

construir a história que é consumida. 

Há mais de 20 anos, a previsão de Kinder era que esses super sistemas 

transmídia se tornassem cada vez maiores e mais abrangentes e que, 

consequentemente, o público passasse a ter mais envolvimento com o processo 

de contar histórias. Na atualidade, a precisão desse raciocínio é confirmada. 

Hoje, o termo criado por Marsha Kinder é frequentemente complementado 

pela palavra narrativa. Temos, então, narrativas transmídia. Mais do que pensar 

em mídias agrupadas, pensa-se em mídias que se complementam, cada uma 

com igual importância, a fim de contar e/ou propagar uma história. 

                                                           
21"transmedia supersystems [that] position consumers as powerful players while disavowing 
commercial manipulation.” 



   35 
 

Henry Jenkins, professor do MIT e codiretor do curso de Estudo de Mídias 

Comparadas da mesma instituição, define transmídia: 

 

Narrativa transmídia representa um processo em que elementos 
de uma ficção são sistematicamente espalhados por canais 
múltiplos com o propósito de criar uma experiência de 
entretenimento unificada e coordenada. Idealmente, cada meio faz 
sua própria contribuição no contar da história. 
(henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html. 
Acessso em 13.03.13)22.  

 

Paralelamente, Jeff Gomez, diretor da empresa Statlight Runner23, maior 

empresa norte-americana especializada na produção de narrativas 

transmidiáticas, explica: 

 

Narrativa transmídia é a arte e a técnica de transmitir mensagens, 
temas ou histórias através de diferentes plataformas de mídia. Eu 
trabalho como produtor de enredos transmídia; então eu pego 
uma história ou propriedade intelectual e ajudo a expandi-la como 
filme, programa de televisão, revista em quadrinhos, videogame, 
um romance, tudo o que você puder pensar, e eles trabalharão 
juntos, artisticamente.  
(multishow.globo.com/Bastidores/Noticias/O-que-e-transmidia--
Jeff-Gomez--o-midas-das-midias--explica.shtml. Acesso em 
13.03.2013) 

 

A tabela abaixo ilustra as ações de uma narrativa transmídia no processo 

de divulgação do filme Avatar, um dos empreendimentos transmidiáticos mais 

bem sucedidos da última década, lançado em 2009 sob a direção de James 

Cameron e colaboração de Jeff Gomez: 

 

 

                                                           
22Tradução proposta pela pesquisadora, de: “transmedia storytelling represents a process where 
integral elements of a fiction get dispersed systematically across multiple delivery channels for the 
purpose of creating a unified and coordinated entertainment experience. Ideally, each medium 
makes it own unique contribution to the unfolding of the story.”  
23 A Starlight Runner presta serviços para diversas empresas americanas, dentre elas, o estúdio 

Disney. Produções como Fadas, Tron e Piratas do Caribe foram realizadas com o auxílio de Jeff 
Gomez. 

http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html
http://multishow.globo.com/Bastidores/Noticias/O-que-e-transmidia--Jeff-Gomez--o-midas-das-midias--explica.shtml
http://multishow.globo.com/Bastidores/Noticias/O-que-e-transmidia--Jeff-Gomez--o-midas-das-midias--explica.shtml
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Agosto de 2009 

Divulgação da primeira imagem do 
filme. Dias mais tarde, é anunciado o 

Avatar Day, evento que releva o trailer 
do filme e alguns produtos da marca. 

No mesmo período, vai ao ar o website 
oficial do projeto. 

O lançamento de Avatar também é 
impulsionado pelas empresas Coca 

Cola e Mc Donald’s que fazem 
campanhas de divulgação. 

 

  24 

25 

 

Novembro de 2009 

No mês que antecede a estreia do 
filme, o livro Avatar: A Confidential 
Report on the Biological and Social 

History of Pandora é lançado. 

 

 26 

 

Dezembro de 2009 

Lançamento do primeiro filme da 
franquia em 2D e 3D.  Paralelamente, 

são lançados bonecos das 
personagens para comercialização. Os 

brindes das refeições infantis no Mc 
Donald’s também são bonecos do 

filme. 

Na França, uma tiragem de selos com 
ilustrações inspiradas em Avatar entra 

em circulação. 

27 

28 

                                                           
24 http://www.empireonline.com/magazine/post.asp?id=664 (Acesso em 19.03.13) 
25 http://www.vulture.com/2009/08/avatar_day.html (Acesso em 19.03,13) 
26http://www.booktopia.com.au/avatar-the-field-guide-to-pandora-maria-wilhelm (Acesso em 
19.03.13) 
27http://www.incontention.com/2009/08/24/avatar-action-figures-unveiled/ (Acesso em 19.03.13) 
28http://razboifilatelic.blogspot.com.br/2009/12/avatar-on-stamp.html (Acesso em 19.03.13) 

http://www.empireonline.com/magazine/post.asp?id=664
http://www.vulture.com/2009/08/avatar_day.html
http://www.booktopia.com.au/avatar-the-field-guide-to-pandora-maria-wilhelm
http://www.incontention.com/2009/08/24/avatar-action-figures-unveiled/
http://razboifilatelic.blogspot.com.br/2009/12/avatar-on-stamp.html
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Não obstante, por mais que narrativas transmídia sejam, de fato, uma 

norma na produção de cultura na atualidade, e por mais que esse tipo de 

narrativa sublinhe que diferentes versões de um texto devam ser tomadas como 

complementares, somente as formulações teóricas elaboradas por estudiosos 

dessa área revelam-se insuficientes para um estudo aprofundado. Assim, 

recorremos ao conceito proposto pela semiótica acerca de traduções 

intersemióticas para a reflexão sobre a rede de versões muitas vezes formada no 

processo de contar histórias.  

Roman Jakobson (1957) foi o primeiro linguista a categorizar a tradução, 

ou seja, a interpretação dos signos verbais, em três níveis distintos: intralingual, 

interlingual e intersemiótica. A tradução intralingual é aquela que ocorre na própria 

língua, ou, quando na falta de uma palavra, faz-se uso de outras para explicar o 

que se quer dizer. A tradução interlingual é a que Jakobson chama de tradução 

propriamente dita e acontece quando se traduz de uma língua para outra.  A 

tradução intersemiótica é a passagem de conteúdo de um sistema semiótico para 

outro, por exemplo, do livro para o cinema, do cinema para um jogo de 

videogame.  

Luiz Carneiro (2012) defende que um dos pilares da tradução 

intersemiótica é a criação de uma nova mensagem quando da transposição de 

um texto de um sistema para outro. Dessa maneira, esse tipo de tradução não se 

apresenta como cópia de um “texto original”, mas sim como continuidade sígnica 

desse texto. Sobre o assunto, Julio Plaza (2010, p.109) afirma que 

 
      a operação de passagem da linguagem de um meio para outro 

implica em consciência tradutora capaz de perscrutar não 
apenas os meandros da natureza do novo suporte, seu 
potencial e limites, mas, a partir disso, dar o salto qualitativo, 
isto é, passar da mera reprodução para produção.  

 

Tem-se, dessa maneira, a tradução intersemiótica como um processo de 

transformação de um texto construído através de um sistema semiótico em um 

outro texto, inserido em outro sistema. Nesse processo de transformação, 

mudanças são imprescindíveis, já que cada sistema semiótico contém qualidades 
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e restrições próprias, e já que nenhum conteúdo existe isolado do meio que o 

vincula: 

 

Cada meio tem suas especificidades, se não sua própria essência. 
Em outras palavras, nenhum modo de interação é naturalmente 
bom em alguns aspectos e ruim em outros; cada um tem à 
disposição diferentes modos de expressão e pode, portanto, 
alcançar certas coisas melhor que outros meios. [...] um livro [...] 
pode nos transportar para dentro das mentes e dos sentimentos 
das personagens. [...] Já que nós apenas vemos [...] um filme, 
podemos apenas adivinhar os pensamentos [das personagens]. 
[...] Mas nós podemos ouvir (a trilha sonora desse filme)29. 
(HUTCHEON, 2013, p.25) 

 

Plaza (2010) mostra que no processo de tradução intersemiótica há uma 

relação de troca igualmente vantajosa tanto para o original quanto para os 

originados, pois os originados devem sua existência ao original, mas, ao mesmo 

tempo, são responsáveis por expandir sua existência através de sua ampliação e 

renovação. 

Assim sendo, conclui-se que um texto possibilita a produção de outro 

(BARROS, 2002), e que todas as traduções de um texto se conectam com o texto 

original; por mais que cada tradução esteja inserida em um dado sistema e que 

tenha suas particularidades, é inegável que todas elas carreguem consigo o 

original. 

No caso da relação entre os contos de fadas e a empresa Disney, criou-se 

uma rede de traduções intersemióticas que abrange produções nos mais variados 

sistemas. Partindo sempre de um texto literário composto pelos Irmãos Grimm, a 

Disney apresenta, dentre outros, filmes, jogos e atrações em parques de 

diversões.  

                                                           
29Tradução proposta pela pesquisadora, de: “each médium has its own specificity, if not its own 
essence. In other words, no one mode is inherently good at doing one thing and not another; but 
each has at its disposal different means of expression and so can achieve certain things better 
than others. (…) a novel can take us into the minds and feelings of characters. (…). Because we 
can only see films (…), we can only guess (their) thoughts. We do get to hear (the soundtrack of a 
movie).  
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A lista a seguir expõe, em ordem cronológica, os filmes da Disney 

baseados em contos de fadas ocidentais e um de seus respectivos cartazes de 

divulgação, obtidos pelo website americano MoviePosterDB30:  

 

 

 

Branca de Neve e os Sete Anões 

(1937) 

 

 

 

 

Cinderela (1950) 

 

 

 

 

 

A Bela Adormecida (1959) 

 

 

 

 

 

A Pequena Sereia (1989) 

 

 

                                                           
30 www.movieposterdb.com (acessado em 29/03/13)  

http://www.movieposterdb.com/
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A Bela e a Fera (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

A Princesa e o Sapo (2009) 

 

 

 

 

 

Enrolados (2010) 

 

Tradução para o conto Rapunzel, dos Irmãos 

Grimm 

 

 

 

 

Frozen (2013) 

Tradução para o conto A Rainha da Neve, de 

Hans Christian Andersen 
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Por serem produções de uma empresa cuja ideologia é de atuação em 

diversas mídias, como trabalhado no capítulo 3, todos os filmes Disney inspirados 

em contos de fadas apresentam traduções intersemióticas espalhadas por 

sistemas diversos: sites oficiais, jogos para computador ou videogame e atrações 

nos parques da empresa. Mesmo as produções mais antigas, com lançamento 

entre as décadas de 1930 e 1980, já eram divulgadas de maneira a envolver 

diversas mídias e produtos. 

Antecede o lançamento de Branca de Neve e os Sete Anões, por exemplo, 

a distribuição de seu merchandise oficial: 

 
Brinquedos, partituras, pelúcia, lencinhos, roupas para criança, 
gravatas, sapatos e pelúcia, lencinhos, roupas para criança, 
gravatas, sapatos e botas, conjuntos de canetas e lápis, fantasias 
e máscaras, selos, escovas e escovas de dentes, prataria, 
chapéus, livros, luminárias, sabonetes, blusões, copos, jogos, 
papel de carta, móveis, guarda-chuvas, saleiros e pimenteiros, 
doces e bonecas feitas por Ideal, Knickerbocker e Richard G. 
Krueger [...]. Também eram vendidos itens menos comuns: 
marionetes feitas por Madame Alexander, joias Cartier, um rádio 
da Branca de Neve feita pela Emerson, sementes de flores da 
Germain Seed & Plant [...]. A American Toy Works produziu um 
jogo que permitia ao jogar atirar dardos nos anões ou na bruxa. 
Outro item significante era a trilha sonora do filme (KAUFMAN, 
2012. p.241)31 

 

Além disso, durante os meses de novembro e dezembro de 1937, 

quadrinhos semanais da Branca de Neve foram publicados pela revista Good 

Housekeeping; o propósito de Walt Disney era apresentar as personagens do 

filme ao público. Kaufman nos mostra que as histórias contadas no filme e nos 

quadrinhos não eram exatamente as mesmas e que alguns episódios não 

descritos no filme – a morte da mãe de Branca de Neve, por exemplo – foram 

incluídos em alguns números da publicação (2012).   

                                                           
31 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “Toys, sheet music, handkerchiefs, stuffed toys, 
children’s wear,neckties, shoes and boots, pencil sets, costumes and masks, rubber stamp sets, 
brushes and toothbrushes, silverware, hats, bookends, lampshades, soap, sweatshirts, drinking 
glasses, games, stationery, furniture, umbrellas, salt and pepper shakers,candy and dolls by Ideal, 
Knickerbocker, and Richard G. Krueger. […]. But there were unusual items too: marionettes by 
Madame Alexander, jelwery by Cartier, a Snow White radio by Emerson, flower seeds by Germain 
Seed & Plant […]. American Toy Works marketed a Snow White target game that allowed the 
player to shoot darts at the dwarfs, or at the witch. One significant piece of merchandise was the 
soundtrack record album. 
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A figura abaixo ilustra uma dessas publicações. Aqui, Branca de Neve 

conhece seu príncipe no jardim do castelo. Diferente do filme, em que o príncipe 

aparece no castelo enquanto Branca de Neve trabalha no jardim, no quadrinho 

ele se esconde em uma espécie de espantalho para surpreendê-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3: Um dos números dos quadrinhos Branca de Neve e os Sete Anões em Good Housekeeping32. 

 

Depois da estreia do filme, a promoção de Branca de Neve e os Sete 

Anões é direcionada para outros países que não os Estados Unidos. A partir daí, 

o estúdio Disney investe também na produção de versões internacionais da 

história e de seus produtos oficiais.  

Anos mais tarde, quando da abertura de Disneyland, na Califórnia, o filme 

ganha sua primeira atração em um parque temático da empresa. Desde então, a 

atração original passa por inúmeras reformulações e ganha versões em outros 

parques Disney, como explicitado no capítulo 5. 

Diante de tantas possibilidades midiáticas, debates acerca de aspectos 

negativos dessa realidade são recorrentes. Alguns questionam, por exemplo, se a 

emergência e permanência de mídias diversas implicará no apagamento do livro. 

Sobre o assunto, Pierre Lévy (1999, p.218) nos mostra que: 

                                                           
32 www.filmic-light.blogspot.com (acessado em 30/03/13)  

http://www.filmic-light.blogspot.com/
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É muito raro que um novo modo de comunicação ou de expressão 
suplante completamente os anteriores. Fala-se menos desde que 
a escrita foi inventada? Claro que não. Contudo, a função da 
palavra viva mudou, uma parte de suas missões nas culturas 
puramente orais tendo sido preenchida pela escrita: transmissão 
dos conhecimentos e das narrativas, estabelecimentos de 
contratos, realização dos principais atos rituais ou sociais etc. 
Novos estilos de conhecimento (o conhecimento “teórico”, por 
exemplo) e novos gêneros (o código de leis, o romance, etc.) 
surgiram. A escrita não fez com que a palavra desaparecesse, ela 
complexificou e reorganizou o sistema de comunicação e da 
memória social. 

 

  Ao contrário da substituição de uma mídia por outra, deve-se pensar em 

uma complexificação da realidade midiática (LÉVY, 1998).  Vale ressaltar que o 

termo complexo em nada se aproxima da ideia de complicado ou difícil. Aqui, 

complexo é “a reunião de várias coisas, elementos e circunstâncias com algo em 

comum”, ou “aquilo que abrange ou contém muitos elementos ou aspectos 

diversos, com diferentes formas de inter-relação”33.  

  Dessa maneira, a complexificação da realidade midiática se dá a partir da 

existência de múltiplos canais de criação, recriação e propagação de conteúdos. 

Por serem distintos, cada um desses canais apresenta características especificas 

que influenciam não só a criação do conteúdo, mas também a forma de 

engajamento do público com tal conteúdo.  

Sobre as diferentes formas de engajamento com os conteúdos, Linda 

Hutcheon (2013) formula uma teoria que prevê três modos: contar, mostrar e 

interagir. Diferentemente de Marsha Kinder, que, como visto, defende a existência 

de modos passivos de recepção, Hutcheon mostra que todas as formas de 

engajamento envolvem uma ação direta do público, embora nenhuma delas 

proporcione a participação de maneira tão ativa quanto o modo interagir.  

 

Nem o ato de olhar e interpretar palavras ou anotações em uma 
folha branca, e nem o ato de perceber e interpretar a 
representação direta de uma história em palcos ou nas telas de 
cinema são atos passivos; ambos se tornam ativos por conta da 
imaginação, da cognição e das emoções. Mas o salto para um 
modo interativo que depende também do nosso engajamento 

                                                           
33 http://www.aulete.uol.com.br/complexo (Acesso em 26/12/13) 

http://aulete.uol.com.br/complexo
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físico com a história e com seu universo – seja em jogos violentos 
de ação, de dinâmica teatral ou de teste de habilidades – é 
certamente ativo de uma maneira bastante diferente (p.23)34. 

 

Para Hutcheon, o modo contar proporciona um tipo de interação que se 

inicia no nível da imaginação. Por mais que as palavras tenham sido previamente 

selecionadas por um autor, a imagem que se cria acerca das histórias contadas é 

particular. Além disso, a autora também afirma que o leitor é ativo no sentido de 

poder interromper a leitura, avançar, voltar ou reler trechos quando o contar se dá 

por meio de um livro.  

O modo mostrar, por sua vez, geralmente não permite esse tipo de 

interação – não se pode adiantar ou congelar cenas de uma peça de teatro ou de 

um filme em exibição no cinema. Com esse modo, move-se da imaginação para a 

percepção direta; deve-se interpretar não só a palavra, mas também o que se vê 

e o que se ouve. Esse tipo de engajamento evidencia que a palavra não é a única 

maneira de se relacionar com histórias.  

Por fim, o modo interagir proporciona um tipo imediato de imersão. A 

função do leitor não é só a de imaginar ou interpretar uma história, mas também 

de participar dela. No website PotterMore35, por exemplo, os fãs de Harry Potter 

participam de inúmeras experiências interativas, como leituras online, visitação de 

cenários e aulas de mágica. A imagem abaixo ilustra uma das atividades a serem 

feitas pelos visitantes do site no momento em que escolhem um chapéu mágico 

apropriado:  

 

 

 

 

                                                           
34 Tradução proposta pela autora, de: “Neither the act of looking at and interpreting black marks – 
words or notes – on a white page nor that of perceiving and interpreting a direct representation of a 
story on the stage or screen is in any way passive; both are imaginatively, cognitively, and 
emotionally active. But the move to participatory modes in which we also engage physically with 
the story and its world – whether it be in a violent action game or a role-play or puzzle/skill testing 
one – is not more active but certainly active in a different way.” 
35 www.pottermore.com (Acesso em 26.12.13) 

http://www.pottermore.com/
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Imagem 4: Site PotterMore propõe atividades interativas para visitantes36. 

 

Por vezes, os modos se misturam, como é o caso de e-books interativos e 

de alguns livros. A título de exemplo, How to be a detective (WADDELL, 2012) 

conta ao público infantil sobre a rotina e as funções de um detetive e, 

concomitantemente, propõe quebra-cabeças, enigmas e exercícios de 

observação de pessoas. Aqui, portanto, há um encontro entre os modos contar e 

interagir, como mostra a imagem a seguir: 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Imagem 5: Capítulo A cena do crime traz textos explicativos e atividades interativas aos leitores37.  

 

                                                           
36 www.pottermore.com (Acesso em 15.01.14) 
37 www.boks4yourkids.com (Acesso em 15.01.14) 

http://www.pottermore.com/
http://www.boks4yourkids.com/
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 Cada tradução intersemiótica, produzida e propagada por meio de uma 

determinada mídia ou sistema semiótico, proporciona ao público um determinado 

grau de engajamento, e integra uma ampla rede de conteúdos; essa rede de 

conteúdos em mídias diversas é uma amostra da complexificação da realidade.  

No que diz respeito aos contos de fadas, tal complexificação é percebida 

quando pensamos que o público do gênero tem ao seu alcance uma pluralidade 

de produções realizadas em diferentes linguagens e propagadas por múltiplos 

canais. As histórias podem ser contadas oralmente ou por meio de livros, de 

revistas e de quadrinhos; assistidas em filmes, em séries televisivas, em 

espetáculos de dança ou em produções teatrais; e vivenciadas em parques 

temáticos, em jogos e em atividades interativas.  

No caso da Disney, os fãs do gênero têm à disposição uma ampla 

variedade de obras em diferentes linguagens e mídias que abrangem desde 

livros, leituras dos contos em parques temáticos e filmes, até atrações em 

parques, jogos interativos para computador, videogame e outros aparelhos 

eletrônicos. Além dessas traduções intersemióticas, a empresa também expandiu 

os contos em forma de produtos e de planejamento de eventos. Todos esses 

aspectos são discutidos adiante, no capítulo 5.  

Entretanto, antes de adentrarmos no universo das traduções propriamente 

ditas, refletiremos, no capítulo a seguir, sobre a história e ações da Disney 

enquanto empresa. Com isso, buscamos compreender os motivos que tornam 

definitivas as versões Disney para os contos de fadas no imaginário coletivo. 
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CAPÍTULO 3.  

 

 

 

 

TUDO COMEÇOU COM UM SONHO E UM RATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

For good part of the last century, Disney Studio kept fairy tales 
alive and breathing. 
 

(Maria Tatar) 
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O caminho para a história do cinema começa a ser traçado quando da 

invenção do teatro chinês de sombras e de lanternas mágicas no primeiro século 

depois de Cristo. Desde então, a maneira – por vezes inconsciente – de os 

homens lidarem com os recursos tecnológicos de cada época é determinante 

para a construção da linguagem cinematográfica.  

Ainda que no princípio o processo de criação dessa linguagem 

cinematográfica não tenha envolvido a pretensão de garantir às produções um 

caráter artístico, hoje é incontestável que o cinema seja uma forma de arte.   

 

O cinema foi uma arte desde suas origens. Isso é evidente na 
obra de Méliès, para quem o cinema foi meio de prosseguir com 
suas experiências de ilusionismo [...]. No caso de Lumière, [...] 
não tinha consciência de fazer uma obra artística, mas 
simplesmente de reproduzir a realidade. O mesmo se passou nas 
origens da humanidade: os homens que executaram as gravuras 
rupestres de Altamira e Lascaux não tinham consciência de fazer 
arte [...]. Tendo começado como espetáculo filmado ou simples 
reprodução do real, o cinema tornou-se pouco a pouco uma 
linguagem, ou seja, um meio de conduzir um relato e de vincular 
ideias. (MARTIN, 1985, p.15-6) 

 

 Da mesma maneira, a história do cinema de animação também é marcada 

por uma série de tentativas despretensiosas de fazer arte. Precedido por 

materiais como as tirinhas publicadas em jornais e como o folioscópio, o cinema 

de animação nasceu em 1892 com Théâtre Optique, do inventor francês Charles-

Emile Reynaud. A projeção em questão consistia de três animações curtas, cada 

uma com aproximadamente 15 minutos de duração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 6: Pôster de divulgação de Théâtre Optique (1892), primeira animação da história do 

cinema38. 

                                                           
38 www.precinemahistory.net (Acesso em 04.06.13)  

http://www.precinemahistory.net/
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Nos anos posteriores à exibição de Théâtre Optique, outras animações 

criadas por diferentes autores são lançadas. É o caso de Humorous Phases of 

Funny Faces, de Stuart Blackton, em 1906; Fantasmagorie, de Emile Cohe, em 

1908; Gato Felix, produzido pelo Pat Sullivan Studios em 1919; e The debut of 

Thomas Cat, o primeiro desenho animado colorido da história, em 1920.  

Em 1922, Walt Disney divulga Chapeuzinho Vermelho, um desenho preto e 

branco com aproximadamente 6 minutos de duração. A produção faz parte de 

uma série de desenhos inspirados em contos de fadas lançada pelo estúdio 

Laugh-O-Grams, então dirigido pelo próprio Disney. A imagem39 abaixo ilustra o 

pôster de divulgação do desenho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7: Pôster de divulgação de Chapeuzinho Vermelho (1922) 

 

É também nessa época que Disney tem a inspiração para desenvolver o 

personagem Mickey Mouse: 

 

Eles [os ratos que habitavam o estúdio] costumavam brigar por 
migalhas de pão na minha lixeira enquanto eu trabalhava sozinho 
à noite. Eu os pegava e os mantinha em gaiolas em minha mesa. 
Apeguei-me especificamente a um marrom. Ele era um rapazinho 
tímido. Foi tocando seu fuço com meu lápis que o ensinei a correr 
dentro de um círculo preto que havia desenhado em minha 
prancha de desenhos. (www.disney.wikia.com/wiki/Laugh-O-
Gram_Studio - Acesso em 05.06.13)40 

                                                           
39 www.bcdb.com (Acesso em 04.06.13)  
40 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “They used to fight for crumbs in my waste-basket 
when I worked alone late at night. I lifted them out and kept them in wire cages on my desk. I grew 
particularly fond of one brown house mouse. He was a timid little guy. By tapping him on the nose 
with my pencil, I trained him to run inside a black circle I drew on my drawing board.” 

http://www.disney.wikia.com/wiki/Laugh-O-Gram_Studio
http://www.disney.wikia.com/wiki/Laugh-O-Gram_Studio
http://www.bcdb.com/
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Em julho de 1923, imediatamente após o lançamento de Alice Comedies, o 

estúdio Laugh-O-Gram decreta falência. De acordo com o site The Disney Wiki41, 

é nesse momento que Walt Disney, provido somente do dinheiro obtido pela 

venda de uma câmera filmadora, parte para Hollywood em busca de melhores 

chances para fundar outra empresa de animação. Anos mais tarde, com a 

fundação e posterior ascensão do estúdio Disney, o cinema de animação entra na 

chamada Era de Ouro da Animação. 

Walt Disney, além de ser um empresário visionário, era um contador de 

histórias habilidoso e a estrutura de sua empresa revela tal realidade. Por 

exemplo, ao contrário de construir um espaço para entretenimento, como 

veremos adiante, Disney se propôs a construir histórias e a propiciar ao seu 

público as sensações de imersão e de pertencimento a elas.  

Hoje, até mesmo as peças de divulgação dos produtos Disney são 

concebidas de maneira a se aproximarem do ato de contar histórias, como ilustra 

a figura a seguir. Trata-se de uma campanha de divulgação de camisetas 

promovida pela Disney Store online e distribuída ao público por email: 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8: “Mágica nos detalhes – Camisetas que contam histórias” 42. 

 

Portanto, conhecer a história da empresa Disney é prática bastante 

esclarecedora no sentido de compreender os motivos que há muitos anos 

conduzem a marca ao sucesso e, consequentemente, à fixação de suas versões 

para os contos de fadas na memória das pessoas. 

 

 

 

 

                                                           
41 www.disney.wikia.com/wiki/Laugh-O-Gram_Studio (Acesso em 05.06.13) 
42 Divulgação feita pela Disney Store e recebida por email no dia 22.05.13 

http://www.disney.wikia.com/wiki/Laugh-O-Gram_Studio
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A empresa Disney, inicialmente denominada The Disney Brothers Studio, 

um estúdio de animações, é fundada em 1923 por Roy Oliver Disney e Walter 

Elias “Walt” Disney. Ao longo de seus primeiros dez anos de atividades, os irmãos 

Disney lançam, dentre outras animações, Oswald the Lucky Rabbit (1927), 

Steamboat Willie (1928), primeira aparição pública de Mickey Mouse e primeira 

animação da história com som, e Wise Little Hen (1934), primeira aparição de 

Pato Donald.  

A partir de 1934, Walt Disney se dedica à elaboração de sua primeira 

produção de longa-metragem, um filme para o conto Branca de Neve, dos Irmãos 

Grimm.  

Anos mais tarde, em 17 de julho de 1955, com um investimento de 

dezessete milhões de dólares, o parque Disneyland é aberto em Anahein, 

Califórnia. Trata-se do primeiro parque temático da empresa, que no dia de 

abertura contava com vinte atrações, dentre as quais Snow White’s Adventures. 

Com apenas dois meses de funcionamento, em 8 de setembro de 1955, o parque 

ultrapassa a marca de um milhão de visitantes (SMITH, 1998). 

O projeto para a construção do segundo parque da empresa, o Magic 

Kingdom, teve início tão logo Disneyland fora aberto. Entretanto, a realização 

efetiva do projeto se deu a partir de 1967, um ano após a morte de Walt Disney. 

The Florida Project, como era chamado o projeto, é encerrado em 1971, 

ano em que Magic Kingdom e dois hotéis do complexo Disney são abertos em 

Orlando. Meses mais tarde, Roy Disney morre. 

Depois de Magic Kingdom, outros parques da empresa são abertos ao 

redor do mundo. Em ordem cronológica, são eles: 

 

 Epcot Center, segundo parque do complexo Disney em Orlando, em 1982; 

 Tokyo Disneyland, em 1983; 

 Disney MGM Studios, terceiro parque do complexo Disney em Orlando, em 

1989. Por motivos contratuais com a MGM, o parque foi renomeado em 

2007 e é hoje conhecido com Disney’s Hollywood Studio; 

 Euro Disney, em Paris, 1991; 

 Disney’s Animal Kingdom, quarto parque do complexo Disney em Orlando, 

1998; 
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 Disney California Adventure Park e Tokyo Disney Sea, ambos em 2001; 

 Walt Disney Studio, em Paris, 2002; 

 Hong Kong Disneyland, em 2005 e 

 Shangai Disney Resort, em construção, abertura prevista para 2016. 

 

A empresa Disney conta hoje com onze parques espalhados por três 

continentes (América do Norte, Europa e Ásia), quarenta e três resorts, uma linha 

de cruzeiros com quatro navios (Disney Magic, Disney Wonder, Disney Fantasy e 

Disney Dream) e um clube de férias (Disney Vacation Club). Além desses, a 

empresa também atua em outros segmentos do mercado: 

 

 Walt Disney Theatrical Productions, responsável pelas montagens teatrais 

da marca; 

 Disney Interactive, responsável pelos jogos de videogame, bem como por 

toda a atividade online da marca; 

 Disney Music Group, estúdio de música; 

 Disney Store, com lojas espalhadas pelo mundo e uma loja virtual; 

 Disney Institute, programa de férias para estudantes; 

 Ações na bolsa de valores  

 Disney Channel, canal de televisão. 

 

3.1. Identidade Disney 

 

De acordo com o site Knoow.net,  

 

identidade corporativa (ou identidade organizacional) corresponde 
ao conjunto de características, valores e crenças com que 
a organização se auto-identifica e se diferencia das 
outras organizações existentes no mercado.43 

 

A identidade de uma marca é comunicada ao público por meio de seus 

logos e cores e também pelas suas campanhas publicitárias e declarações que, 

                                                           
43 http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/identidadecorporativa.htm#vermais (Acesso em 
31.03.13) 

http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/mercado.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/identidadecorporativa.htm#vermais
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em linhas gerais, registram a maneira como a empresa se comporta. Tais 

declarações são três: missão, visão e valores. 

Mais que apresentar uma marca aos clientes, as declarações de identidade 

têm por objetivo atingir o quadro de funcionários da empresa, almejando a 

formação de uma equipe sólida e preparada para agir de acordo com os 

interesses da instituição.  

Porém, é consenso entre os pesquisadores da área do marketing que 

poucas empresas conseguem, de fato, elaborar declarações consistentes, às 

quais os funcionários estejam dispostos a aderir; a maior parte dessas 

declarações, dizem, está fadada a ser esquecida. 

No caso da empresa Disney, entretanto, sua identidade corporativa parece 

funcionar quase perfeitamente, como mostra o site Mundo das Marcas:  

 

Não se trata apenas de personagens, tem a música que recebe o 
visitante nas entradas dos parques, os pratos dos cardápios dos 
inúmeros restaurantes, às vezes servidos pessoalmente por 
Mickey e seus amigos, o entusiasmo presente em cada membro 
do elenco que com seu trabalho consegue transformar sonhos em 
realidade. Afinal, as palavras que mais de 80% das pessoas 
associam ao nome DISNEY são: fantasia, sonho, magia, 
criatividade e sorriso. (www.mundodasmarcas.com.br – acesso 
em 30.05.13) 

 

Missão 

 

 Valadares (2002) define a declaração de missão de uma empresa como 

uma expressão sobre sua razão de existir, caracterizando o ramo e a maneira de 

atuação dessa empresa. Dessa maneira, para Gaj,  

 

ela não somente indica os objetivos e propósitos concretos futuros 
e em andamento [da empresa], como descreve seu estado atual, 
seu ramo, atividade, produtos e serviços, sua abrangência, seu 
mercado, seu público. (2001, p. 219).  

 

  A missão da empresa Disney destaca sua atuação em diversos setores do 

entretenimento e anuncia seu objetivo mais abrangente, a produção de 

entretenimento. Além disso, indica uma preocupação em atender o mercado 

mundial de maneira diferenciada (para o público) e lucrativa (para a empresa).  

 

http://www.mundodasmarcas.com.br/
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A missão da Walt Disney Company é ser líder mundial dentre os 
produtores de entretenimento e informação. Usando um portfólio 
de marcas para diferenciar nosso conteúdo, serviços e produtos, 
nós almejamos desenvolver o entretenimento e os produtos mais 
criativos, inovadores e rentáveis do mundo44.  

 

Aqui, vale destacar que “portfólio de marcas” ilustra um comportamento 

predominantemente expansionista, que almeja a propagação de conteúdos por 

diversas mídias e em diferentes linguagens.  

 

Visão 

 

Entende-se que a declaração de visão de uma empresa lança um olhar 

sobre o futuro da marca e que é, portanto, “uma descrição de como seria daqui a 

alguns anos, a partir de agora. É um quando dinâmico do futuro. É mais do que 

um sonho ou um conjunto de esperanças: é um compromisso”. (SCOTT, JAFFE e 

TOBE, 1998, p. 81).  

De acordo com os mesmos autores, a visão tem grande importância para a 

empresa uma vez que ela reúne os funcionários em torno de um sonho comum, 

coordena o trabalho de diferentes pessoas, ajuda no planejamento de ações e na 

tomada de decisões e questiona o estado atual dessa empresa. 

Como declaração de visão da empresa Disney tem-se: “Fazer as pessoas 

felizes”45.  

Para Walt Disney, a abertura de Magic Kingdom deveria propiciar ao 

público um sentimento de alegria e satisfação. A visão Disney traduz esse 

objetivo, expandindo-o para além do parque.  

Os lemas dos dois principais parques temáticos da empresa carregam tal 

proposta: Assim, Disneyland torna-se “o lugar mais feliz do mundo”46 enquanto 

                                                           
44 http://disneyinstitute.com. Tradução proposta pela pesquisadora, de: “The mission of the Walt 

Disney Company is to be one of the world’s leading producers of entertainment and information. 
Using our portfolio of brands to differentiate our content, services and consumer products, we seek 
to develop the most creative, innovative and profitable entertainment and related products in the 
world.” (Acesso em 01.12.12): 
45 http://disneyinstitute.com. Tradução proposta pela pesquisadora, de: “To make people happy.” 

(Acesso em 01.12.12): 
46 www.disney.com. Tradução proposta pela pesquisadora, de: “the happiest place on Earth” 
(acesso em 16.06.13) 

http://disneyinstitute.com/
http://disneyinstitute.com/
http://www.disney.com/
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Magic Kingdom, por sua vez, desempenha o papel de “o lugar mais mágico do 

mundo”47.  

De fato, os funcionários da Disney são treinados de maneira a entregar ao 

cliente essa promessa de bem-estar e acolhimento proposta pela empresa.  

 

Valores 

 

Para Kunsch, “os valores são as convicções e os princípios morais que 

estão por trás da cultura da empresa”. (2003, p. 253) Em outras palavras, os 

valores correspondem aos conceitos ideais que precisam ser definidos e 

praticados por todos dentro de uma organização, a começar pela sua cúpula. No 

caso da Disney, os valores pregados são: 

 

Sem cinismo – alimentando e difundindo os valores americanos – 
criatividade, sonhos e imaginação – atenção fanática à 
consistência e detalhes – preservação e controle da Mágica da 
Disney48.  

 

Sobre a importância da consistência e dos detalhes para a preservação e 

controle da chamada mágica da Disney, Tom Connellan explica: 

 

Algumas pessoas notam esses detalhes de imediato; outras os 
observam após diversas visitas, e isto tornará sua visita ainda 
mais agradável. [...] As pessoas da equipe da Disneyworld acham 
que isso é importante, e é por isso que atentam para os menores 
detalhes. [...] Este é o Reino Encantado. E se é para continuar 
mágico, temos que prestar a atenção nos mínimos detalhes. 
(2011, p.46) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 www.disney.com. Tradução proposta pela pesquisadora, de: “the most magical place on the 

planet” (acesso em 16.06.13) 
48 www.disneyinstitute.com. Tradução proposta pela pesquisadora, de: “No cynicism – nurturing 
and promulgation of wholesome American values – creativity, dreams and imagination – fanatical 
attention to consistency and details – preservation and control of the Disney Magic.” (acesso em 
01.12.12) 

http://www.disneyinstitute.com/
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3.2. Um Reino Mágico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 9. Logo do parque Magic Kingdom 

 

Magic Kingdom, aberto em 01 de outubro de 1971, é o segundo parque 

temático da empresa Disney. Dias após a sua inauguração, Roy Disney dedica o 

projeto a seu irmão e exprime suas expectativas quanto ao novo 

empreendimento: 

 

Walt Disney World é um tributo à filosofia e à vida de Walter Elias 
Disney […] e ao talento, dedicação e lealdade de toda a 
organização Disney, responsável por fazer com que sonho de 
Walt Disney virasse realidade. Que Walt Disney World traga 
alegria, inspiração e conhecimento a todos que venham a esse 
lugar feliz... Um Reino Mágico onde aqueles com o coração 
jovem, independente de sua idade, possam rir, brincar e aprender 
– juntos.49 

 

Uma análise do logo do parque revela alguns dos aspectos aos quais Roy 

Disney faz referência em sua declaração: O castelo remete à atração central de 

Magic Kingdom – afinal, todo reino mágico tem seu castelo. As estrelas em torno 

do castelo representam os temas de magia e fantasia, além de fazer menção ao 

show de fogos de artifício que, diariamente, encerra as atividades no parque. 

Além disso, a forma triangular do desenho direciona o olhar do leitor para cima, 

conferindo à marca um ar de grandiosidade.  

Quando de sua abertura, Magic Kingdom contava com vinte e três 

atrações, vinte das quais eram reproduções daquelas em Disneyland, na 

                                                           
49 http://disneyworld.disney.go.com. Tradução proposta pela pesquisadora, de: “Walt Disney World 
is a tribute to the philosophy and life of Walter Elias Disney... and to the talents, the dedication, and 
the loyalty of the entire Disney organization that made Walt Disney's dream come true. May Walt 
Disney World bring Joy and Inspiration and New Knowledge to all who come to this happy place ... 
a Magic Kingdom where the young at heart of all ages can laugh and play and learn — together.” 
(acesso em 22.01.13) 

http://disneyworld.disney.go.com/
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Califórnia, e três atrações novas e exclusivas. As atrações do parque espalham-

se por cinco mundos, cada um com uma temática diferente. 

Todos esses mundos são ambientados com trilhas sonoras e cenários 

específicos, a fim de que os visitantes se sintam imersos em cada realidade 

proposta. Os funcionários do parque, conhecidos como cast members, vestem 

roupas apropriadas para cada mundo e não são vistos transitando por outros 

mundos que não os seus. 

Walt Disney projetou Magic Kingdom de maneira que em seu subsolo 

houvesse uma malha de corredores; assim sendo, os funcionários podem se 

deslocam sem que os visitantes tenham, por exemplo, que cruzar com um 

cowboy de Frontierland no mundo futurístico de Tomorrowland, fato que para 

Disney comprometeria a sensação de realidade (em oposição à encenação), por 

ele pretendida. 

Abaixo, descreveremos alguns dos aspectos de cada mundo em Magic 

Kingdom. 

 

Tomorrowland  

 

De acordo com o site WDWinfo50, Tomorrowland foi projetado para 

representar as visões de Disney sobre o futuro. Entretanto, sabendo que tal 

conceito provocaria necessidade de constantes reformulações (o futuro 

eventualmente chegaria, fazendo com que Tomorrowland parecesse 

desatualizado), nos anos 90 o mundo é redesenhado para representar o futuro 

imaginativo concebido por escritores de ficção científica dos anos 20 e 30. 

As atrações de Tomorrowland simulam passeios no espaço e jornadas em 

foguetes e naves espaciais. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50http://www.wdwinfo.com/wdwinfo/guides/magickingdom/tomorrow.htm (acesso em 22.01.13) 

http://www.wdwinfo.com/wdwinfo/guides/magickingdom/tomorrow.htm
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Imagem 10. “O futuro que nunca foi, finalmente aqui” - logo51 de Tomorrowland 

 

 O logo de Tomorrowland é composto por uma faixa que se espalha em 

direção à linha do horizonte. Esse tipo de imagem gera um efeito de expansão 

que remete aos conceitos de abertura e progresso. Além disso, a engrenagem 

azul, por representar uma peça indispensável para o funcionamento de máquinas, 

comunica ao leitor do logo a ideia de futuro. 

 

Frontierland 

 

Frontierland é o mundo de Magic Kingdom que representa o velho oeste 

americano. Cactos e estruturas rochosas compõem o logo desse mundo. A 

maneira como as imagens foram distribuídas se assemelha àquela do logo do 

parque: a estrutura triangular remete à grandiosidade e as estrelas representam a 

magia e o show de fogos de artifício. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Imagem 11. Logo de Frontierland 

 

De acordo com o site oficial do parque Disneyland, 

 

Frontierland representa a expansão para o Oeste desde a compra 
da Louisiana até a Corrida pelo Ouro em 1846. O forte localizado 

                                                           
51 http://www.parqueirosanonimos.com. Tradução proposta pela pesquisadora, de:  “The future that 
never was, is finally here.” (acesso em 22/01/13) 

http://www.parqueirosanonimos.com/
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na entrada, o barco Mark Twain e os postos de troca destacam o 
espírito do velho oeste. Existe, em cada canto, um quê de 
aventura e gosto pela história. O Sailing Ship Columbia, por 
exemplo, é inspirado em uma caravela do século XVIII. As 
bandeiras localizadas no forte são réplicas de bandeiras do 
período revolucionário [...]52 

 

Fantasyland 

 

O mundo dos contos de fadas pensado pelo estúdio Disney: 

 

Fantasyland é o lugar onde você pode encontrar os heróis e vilões 
das suas histórias Disney favoritas. E o melhor: você pode 
encontrar as princesas dos reinos dos filmes Disney! Branca de 
Neve, Bela Adormecida, Cinderela – por que não passar aqui para 
encontrá-las?53 

 
 
 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12:  Logo de Fantasyland 

 

O logo desse mundo representa o castelo do parque e uma princesa, 

ilustrando a natureza de Fantasyland. Mais uma vez, a combinação de estrutura 

triangular e estrelas é repetida. 

Além das atrações baseadas nos contos de fadas adaptados pelo estúdio, 

Fantasyland oferece outras atividades recreativas direcionadas especificamente 

para o público infantil. 

                                                           
52http://disneyland.disney.go.com/disneyland/frontierland/ Tradução proposta pela pesquisadora, 
de: “Frontierland embodies the tremendous expansion into the West starting with the Louisiana 
Purchase until the Gold Rush of 1849. The rugged fort that greets you at the entrance, the Mark 
Twain Riverboat and "trading posts" all highlight the pioneering spirit of the Old West. There's a 
sense of adventure and taste of authentic history at every turn. For example, the Sailing Ship 
Columbia is based on a true 18th-century schooner. And the flags that line the fort are replicas of 
actual flags from the revolutionary period (…)”(Acesso em 28.01.13) 
53http://disneyland.disney.go.com/disneyland/fantasyland/ Tradução proposta pela pesquisadora, 
de: “Fantasyland is where you can meet the heroes and villains of your favorite Disney stories. 
Best of all, you can encounter princesses from the royal realms of Disney films! Snow White, 
Sleeping Beauty, Cinderella — why don't you come meet them?” acesso em 28.01.13) 

http://disneyland.disney.go.com/disneyland/frontierland/
http://disneyland.disney.go.com/disneyland/sailing-ship-columbia/
http://disneyland.disney.go.com/disneyland/sailing-ship-columbia/
http://disneyland.disney.go.com/disneyland/fantasyland/
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Liberty Square 

 

Área do parque que retrata a era colonial americana e que homenageia os 

presidentes dos Estados Unidos. O caráter histórico desse mundo é representado 

por seu logo que apresenta uma caligrafia rebuscada, como se escrita à pena: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 13. Logo de Liberty Square 

Adventure Land 

 

O site WDWinfo define esse mundo como metade selva, metade floresta 

tropical. Complementando, o site de Disneyland 54mostra que Adventureland é o 

lugar onde os visitantes podem explorar o desconhecido em terras exóticas: 

desertos, florestas e mares perigosos a bordo de navios piratas. 

 É justamente um navio pirata que caracteriza no logo desse mundo; 

mantendo a lógica dos outros logos do parque, o logo de Adventureland também 

apresenta formato triangular e estrelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 14: Logo de Adventureland 

 

                                                           
54  http://disneyland.disney.go.com/disneyland/adventureland/ (acesso em 28.01.13) 

 

http://disneyland.disney.go.com/disneyland/adventureland/
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Dentre os mundos de Magic Kingdom, Fantasyland é aquele que 

representa os contos de fadas; é, de acordo com o próprio Walt Disney, “o mundo 

mais feliz de todos”55 e aquele “dedicado aos jovens de coração e a todos que 

acreditam que sonhos podem virar realidade”56.   

Dave Smith (1998) assinala que Fantasyland foi construído para parecer 

uma cidadezinha medieval, com uma ponte de acesso e bandeiras ornando as 

entradas das atrações.  

A peça central de Fantasyland é o castelo da Cinderela (no caso de Magic 

Kingdom; em Disneyland, por outro lado, o castelo pertence à Bela Adormecida); 

em seu entorno estão dispostas atrações baseadas nos filmes clássicos dos 

estúdios e outras atrações predominantemente infantis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 15: Vista de dentro do Fantasyland, Castelo da Cinderela e construções que se pretendem 
medievais57 

 

A partir de 2011, é iniciado um processo de expansão de Fantasyland com 

término previsto para o início de 2014. Com a expansão, antigas atrações são 

progressivamente substituídas por outras mais modernas; a elaboração do 

chamado New Fantasyland vai de acordo com um desejo de Walt Disney de 

garantir que seus parques estivessem em constate reformulação e ampliação, ou 

seja, nunca completamente terminados (GABLER, 2009). 

 

                                                           
55SMITH, Dave. Updated Official Encyclopedia:  Disney from A-Z. Orlando: Disney Editions, 1998. 
P.196  
56 http://disneyworld.disney.go.com. Tradução proposta pela pesquisadora, de: “Fantasyland is 
dedicated to the young at heart and to those who believe that when you wish upon a star, your 
dreams come true.” (Acesso em 21.01.13) 
57 http://disneyworld.disney.go.com/new-fantasyland/ (Acesso em 21.01.13) 

http://disneyworld.disney.go.com/
http://disneyworld.disney.go.com/new-fantasyland/
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Imagem 16: Imagem de divulgação do novo Fantasyland58 

 

A seguir, uma lista das atrações relacionadas com contos de fadas em 

Fantasyland e New Fantasyland: 

 

Fantasyland New Fantasyland  

Cinderella Castle Cinderella Castle 

Não sofre alteração. Atração 

que, por meio de vitrais, 

conta a história de Cinderela. 

Snow White’s Scary 

Adventures 
Seven Dwarfs Mine Train 

Atração que permanece, mas 

sofre alterações. 

Fantasyland: Atração no 

escuro que contava a história 

de Branca de Neve. 

New Fantasyland: Atração 

híbrida, com trechos escuros 

e abertos, que contará a 

história dos anões de Branca 

de Neve. 

Peter Pan’s Flight Peter Pan’s Flight 

Não sofre alteração. Atração 

no escuro que conta a 

história de Peter Pan. 

Prince Charming Regal 

Carrousel 

Prince Charming Regal 

Carrousel 

Não sofre alteração. 

Carrossel do príncipe da 

Cinderela 

 
Under the Sea – Journey of 

the Little Mermaid 

Atração iniciada a partir da 

ampliação. Conta a história 

de A Pequena Sereia. 

 Ariel’s Grotto 

Atração iniciada a partir da 

ampliação. Cenário onde 

visitantes tiram fotos com 

Ariel e Príncipe Eric 

 
Enchanted Tales with Belle 

 

Atração iniciada a partir da 

ampliação, onde Bela conta 

contos de fadas para os 

visitantes. 

                                                           
58 http://disneyworld.disney.go.com/new-fantasyland/ (Acesso em 21.01.13) 

http://disneyworld.disney.go.com/new-fantasyland/
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Tangled “Play and Greet” 
 

Atração que após a 

ampliação deixou de existir. 

Cenário representando a 

torre onde Rapunzel fica 

presa. Visitantes entravam na 

atração para tirar fotos com a 

princesa. 

 Princess Fairytale Hall 

Atração iniciada a partir da 

ampliação. Reunirá todas as 

princesas de contos de fadas 

dos filmes Disney. 

  

 

3.3. A Branca de Neve da Disney  

 

Foi no seio de uma empresa inovadora que surgiu Branca de Neve e os 

Sete Anões. Antecedendo – ou anunciando – o boom da empresa, o filme abriu 

portas, no que diz respeito ao cinema, para uma nova maneira de fazer 

animações; e no que diz respeito aos contos de fadas, para novas maneiras de ler 

e interagir com a narrativa das histórias.  

O filme foi lançado em 21 de dezembro de 1937 no teatro Carthway em 

Hollywood. Aclamado pela crítica, que anteriormente havia atribuído ao projeto o 

nome de Disney’s Folly (a estupidez de Disney), o filme dá início à chamada Era 

de Ouro da Animação.  

Como destacado no cartaz de divulgação do filme, trata-se da primeira 

animação de longa-metragem dos estúdios; é, na verdade, a primeira animação 

de longa-metragem em inglês da história do cinema. 
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Imagem 17: Cartaz de divulgação do filme 59, 1937 

 

De acordo com Neal Gabler, em Walt Disney: O Triunfo da Imaginação 

Americana (2006), o projeto para a elaboração do filme é iniciado em meados de 

1930, momento em que os irmãos Disney decidem expandir sua marca e gerar 

lucros que animações de curta-metragem não trariam. 

Em maio de 1933, após descartar títulos como Alice no País das 

Maravilhas, Ilíada e Odisseia, Walt Disney decide investir no conto Branca de 

Neve. Diretores e investidores do cinema criticam a escolha alegando que tal 

projeto não atrairia o público. Sobre sua própria escolha, Walt Disney justifica: 

Branca de Neve “era [um conto] conhecido e eu sabia que poderia fazer alguma 

coisa com sete anões atrapalhados”.60  

Ainda citando Gabler, Walt Disney teve motivos pessoais para se identificar 

com Branca de Neve uma vez que o conto tem temáticas que estiveram 

presentes em sua infância: pais tiranos, trabalho árduo e repetitivo e promessa de 

utopia.  

O filme é baseado na Branca de Neve dos irmãos Grimm e em duas 

traduções fílmicas para essa versão literária: um filme de 1916 estrelado por 

Marguerite Clark e uma peça do mesmo ano, escrita por Winthrop Ames e Jessie 

Braham White. 

                                                           
59 www.disney.wikia.com/wiki/Snow_White_and_the_Seven_Dwarfs (acesso em 08.03.13) 
60 GABLER, Neal. Walt Disney: The Triumph of American Imagination. Nova Iorque: A.A Knopf, 
2006. p. 67 “It was well known and I knew I could do something with seven screwy dwarfs” 

 

http://www.disney.wikia.com/wiki/Snow_White_and_the_Seven_Dwarfs
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Para a produção do filme, Walt Disney faz uso de Technicolor, um 

processo de coloração inventado em 1916, que inicialmente funcionava a partir da 

combinação de filtros vermelhos e verdes, lentes e prismas. O Technicolor 

utilizado em Branca de Neve e os Sete Anões é um modelo mais sofisticado 

desse processo, tecnologia sobre a qual Disney deteve direitos de uso exclusivo 

durante dois anos após seu lançamento. (SMITH, 1998).  

O uso de um processo Technicolor mais moderno foi amplamente 

divulgado pelos estúdios Disney quando do lançamento do filme. Na verdade, 

alguns cartazes de divulgação de Branca de Neve e os Sete Anões parecem 

destacar a tecnologia e o fato de a animação ser a primeira de longa-metragem 

do cinema tanto quanto (ou talvez mais) que a história de Branca de Neve 

propriamente dita. As imagens a seguir ilustram: 

 

 

 

Cartaz de divulgação do filme, 

1937: 

O cartaz apresenta o nome do 

filme e imagens dos anões. Dois 

textos completam a imagem:  

- Walt Disney’s First Full Length 

Feature Production (Primeira 

Animação de Longa- Metragem de 

Walt Disney); 

- In the Marvelous Multiplane 

Technicolor (No Maravilhoso 

Technicolor Multiplano) 
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Cartaz de divulgação do filme, 

1937:  

O cartaz apresenta uma 

combinação de imagens (anões, 

Branca de Neve, animais e quarto 

dos anões) e textos: 

- The Miracle of the Movies to 

amaze you, charm you and thrill 

you (O Milagre do Cinema para te 

impressionar, encantar e divertir); 

- Walt Disney’s First Full Length 

Feature Production (Primeira 

Animação de Longa-Metragem de 

Walt Disney); 

- The most astonishing new thing 

since movies were born (A 

inovação mais surpreendente 

desde que o cinema nasceu) 61 

 

Ao longo dos anos, Branca de Neve e os Sete Anões recebeu diversas 

indicações e premiações em eventos de cinema nos Estados Unidos e no mundo, 

como ilustrado na tabela abaixo:  

 

Ano Evento e Categoria Resultado 

1938 Oscar; Melhor Música Indicado 

1938 
National Board of Review; 

10 melhores filmes 
Vencedor 

1938 
Festival de Filme de 

Veneza; Troféu de Arte 
Vencedor 

1939 Oscar; Oscar Honorário Vencedor 

1939 

Associação de Críticos de 

Nova Iorque; Prêmio 

Especial 

Vencedor 

                                                           
61 www.allposters.com (Acesso em 09.03.13) 

http://www.allposters.com/
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1977 

 

Grammy; Melhor Álbum 

Infantil 
Indicado 

1987 

 

Calçada da Fama, estrela 

do filme é incluída na 

calçada 

Vencedor 

1987 

Prêmio da associação de 

cartunistas; Prêmio 

Especial 

Vencedor 

1989 

 

National Film Preservation 

Board; Filme Nacional 

Vencedor 

 

 

 

2001 

 

DVD Exclusive Awards 

(premiação de DVDs); 

Melhor Seleção Bônus, 

Melhor Design, 

Melhor Remasterização 

 

Vencedor, 

Indicado, 

Indicado 

2002 

Academia de Ficção 

Científica, Filmes de 

Terror e Fantasia; Melhor 

Relançamento de Filme 

Clássico 

Vencedor 

 

De acordo com o site Box Office Mojo62, a produção de Branca de Neve e 

os Sete Anões contou com um orçamento de aproximadamente 2 milhões de 

dólares e rendeu, até os dias de hoje, um total de 185 milhões de dólares, 

tornando-se a décima maior bilheteria da história. 

Aproximadamente 20 anos após o lançamento de Branca de Neve e os 

Sete Anões, traduções da história para outras linguagens e mídias começam a 

ser lançadas. É o caso, em 1955, de Snow White Scary Adventures, atração em 

Disneyland, ou em 2001, do jogo Snow White and the Seven Dwarfs para 

videogame. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

62 http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=snowwhite.htm (Acesso em 08.03.13) 

http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=snowwhite.htm
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CAPÍTULO 4 

 

 

  

 

A TRADUÇÃO DISNEY: O INÍCIO NA REDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
The telling of a tale links you with everyone who has told it before. 
There are no new tales, only new tellers, telling in their own way, 
and if you listen closely you can hear the voices of everyone who 
ever told the tale. 
 

(William J. Brooke) 
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O interesse de Walt Disney por contos de fadas é manifestado em seu 

trabalho antes mesmo da fundação de The Disney Brothers Studio em 1923; 

como anteriormente mencionado, a primeira série de animações por ele produzida 

é lançada entre os anos de 1921 e 1923 e inspirada em alguns contos do gênero, 

como Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão e Cinderela. 

 Dessa maneira, anos mais tarde, quando o já estabelecido estúdio dá início 

à elaboração de sua primeira animação de longa-metragem, não parece 

inesperado que a narrativa escolhida tenha sido extraída de um livro de contos de 

fadas.  

 Além da identificação pessoal de Disney com o gênero, diz J. B. Kaufman 

(2012, p.32), a escolha de Branca de Neve também envolveu motivos práticos, 

avaliados pelo próprio Disney: 

 

 (O conto) Branca de Neve e os Sete Anões é conhecido e amado 
em praticamente todos os países do mundo. Os anões [...] são 
propícios para nossa mídia de animações. A eles pudemos 
conferir humor, não só no que diz respeito à sua aparência, mas 
também aos seus maneirismos, às suas personalidades, vozes e 
ações. Além disso, com a maior parte da trama acontecendo na 
casa ou nos arredores da casa dos anões na floresta, nós 
percebemos uma grande oportunidade de introduzir passarinhos e 
animais com os quais já obtivemos sucesso63.   

   

 Com essa declaração, Walt Disney revela não só a importância dos anões 

em seu filme, mas também uma diferença bastante marcante da sua produção em 

relação ao conto, talvez uma das que mais afete o imaginário das pessoas sobre 

a Branca de Neve literária: o título.  

De acordo com o site da universidade de Pittsburgh64, dentre as versões 

literárias para o conto ou para contos com temáticas semelhantes, apenas duas 

fazem, no título, referência aos anões (ou personagens equivalentes): uma 

italiana, Maria, a Madrasta Malvada e os Sete Ladrões, e outra suíça, A Morte dos 

Sete Anões.  

                                                           
63 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “Snow White and The Seven Dwarfs is known and 
beloved in practically every country in the world. The Seven Dwarfs […] were ‘naturals’ for the 
medium of our animated pictures. In them we could instill humor, not only as to their physical 
appearances, but also as to their mannerisms, individual personalities, voices and actions. In 
addition, with most of the action taking place in and around the dwarfs’ cottage in the woods, we 
realized that there were great opportunities for introducing appealing little birds and animals of the 
type with which we have had success in the past.” 
64  http://www.pitt.edu/~dash/type0709.html (Acesso em 25.10.2012)  

http://www.pitt.edu/~dash/type0709.html
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As demais versões são intituladas de maneira a evidenciar a garota (A 

Jovem Escrava, proveniente da Itália) ou seu caixão transparente (Caixão de 

Cristal, também proveniente da Itália). Dentre essas versões, está Pequena 

Branca de Neve, composta pelos Irmãos Grimm e utilizada pelo estúdio Disney na 

elaboração de seu filme.  

Não obstante, percebe-se que Walt Disney faz referência ao conto original 

dos Grimm como se o título fosse o mesmo do filme, Branca de Neve e os Sete 

Anões; nesse sentido, o propósito talvez tenha sido o de promover personagens 

que ganhariam tanta importância em seu filme ou ainda o de justificar tal 

importância. Desde então, quando tratamos de Branca de Neve, automaticamente 

tendemos a associar ao título do conto o complemento utilizado pelo filme.  

Essa e outras alterações feitas pelo estúdio foram construídas ao longo dos 

anos que antecederam o lançamento do filme. Ambos Kaufman (2012) e Gabler 

(2006) mostram que o enredo de Branca de Neve e os Sete Anões foi traçado 

progressivamente, principalmente por meio de reuniões semanais de Disney com 

diversos escritores. Além disso, Disney frequentemente encenava a história para 

sua equipe a fim de perceber as reações do público às mudanças feitas. 

Sobre todas as mudanças de enredo propostas pelo filme, Kaufman (2012, 

p.37) diz: 

 

O propósito de modificar a história é, sem dúvida, explorar ao 
máximo aquilo que ela tem de essencial. Se o filme surge como 
uma explosão colorida e diversificada da arte da animação – e 
isso de fato acontece – é porque Walt e seus artistas, depois de 
extraírem da história uma estrutura única, conseguiram enfeitar 
essa estrutura com ideias dramáticas e cômicas. Sem 
personagens ou acontecimento desnecessários [...], a Branca de 
Neve da Disney explora o drama do diálogo da rainha com seu 
espelho mágico, por exemplo, ou o terror de Branca de Neve 
sozinha na floresta. Episódios menores, passíveis de serem 
explorados pela animação, como quando os anões descobrem 
Branca de Neve em sua casa, são legitimamente expandidos e 
transformados em ótimas cenas cômicas65. 

                                                           
65 Tradução proposta pela autora, de: “The point of reducing the story to its essential, of course, 

was to make the most of the essentials. If the finished film emerges as a colorful, overflowing 
banquet of animation art – and it does – it’s because Walt and his artists, having refined the story 
down to a spare framework, proceeded to embroider each section of that framework with dramatic 
and comic ideas. Without unnecessary characters and incidents […], the Disney Snow White can 
dwell on the drama of the Queen’s dialogue with her magic mirror, for example, or the terror of 
Snow White alone in the woods. Minor episodes that lend themselves to animation, such as the 
dwarfs’ discovery of Snow White in their house, can legitimately be expanded into full-fledged 
comedy set-pieces.”  
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Por outro lado, Jack Zipes (in BELL, HAAS e SELLS, 1995, p.37-40) 

defende: 

 
Não há dúvida que Disney tenha mantido algumas características 
ideológicas presentes no conto dos Grimm [...]. De certa maneira, 
ele pode ser considerado um sucessor dos irmãos uma vez que 
preserva muitas das suas atitudes benevolentes em relação às 
mulheres. [...] Entretanto, Disney foi além e fez sua versão mais 
memorável que o conto [...] ele celebra seu próprio destino [...] e o 
mito sobre a perseverança, trabalho árduo, dedicação, lealdade e 
justiça. [...]. Obviamente, há mensagens múltiplas em Branca de 
Neve e os Sete Anões, mas aquela que prevalece, acredito, é a 
autoglorificação de Disney em nome da justiça. [...]. Existe algo de 
triste na maneira como Disney “violou” o gênero literário dos 
contos de fadas. [...]. Ao invés de usar a tecnologia para melhorar 
aspectos da narrativa [...], ele fez uso de animadores e de 
tecnologia para criar uma fórmula de como contar os contos de 
fadas66.  

 

Porém, independentemente de análises positivas ou negativas sobre 

Branca de Neve e os Sete Anões, é necessário ressaltar, retomando a ideia dos 

semioticistas de que o ato de traduzir intersemioticamente envolve também um 

processo criativo, que alterações, sejam elas quais forem, são indispensáveis no 

processo de transferência da narrativa de um conto de fadas para o cinema. 

Como nos mostram John Stephens e Robyn McCallum (in ZIPES, 2000, p.160),  

 

a expansão de uma história para um filme de uma hora ou mais 
envolve a sofisticação de personagens, introdução de tramas ou 
personagens secundários e desenvolvimento de estratégias para 
manter a atenção do público67.  

 

Devemos também reconhecer a relevância, no imaginário coletivo, das 

alterações feitas por Walt Disney. Muitos aspectos vinculados pelo filme da 

                                                           
66Tradução proposta pela pesquisadora, de: There’s no doubt that Disney retained ideological 

features of the Grimm’s fairy tale […]. In some way, they can even be considered his ancestor, for 
he preserves many of their benevolent attitudes toward women […]. However, Disney went much 
further than the Grimms to make his film more memorable than the tale […] he celebrates his 
destiny […] and a myth about perseverance, hard work, dedication, loyalty, and justice […]. There 
are obviously multiple messages in Snow White and the Seven Dwarfs, but the overriding sign, in 
my estimation, is the self-glorification of Disney in the name of justice […].There is something sad 
in the manner in which Disney “violated” the literary genre of the fairy tale […]. Instead of using 
technology to enhance aspects of narrative […], he employed animators and technology to stop 
thinking about change.” 
67 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “The expansion of a story to run for an hour or more 

may entail enhanced characterization, introduction of subplots or additional minor characters, and 
the development of strategies for maintaining audience engagement.” 
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Disney acabam sendo ossificados na memória das pessoas, conferindo à Branca 

de Neve e os Sete Anões o caráter de versão definitiva do conto (TATAR, 2012).  

Portanto, ainda de acordo com Stephens e McCallum (idem, p.161), 

 

uma vez que a versão Disney geralmente se transforma na versão 
dominante de um conto e influencia novas versões literárias, uma 
comparação oferece insights sobre a natureza das esperanças e 
das aspirações que estão sendo construídas para as crianças na 
era moderna68 

  

Assim sendo, discutiremos, a seguir, alguns dos aspectos que constituem 

Branca de Neve e os Sete Anões e de que maneira esses aspectos se afastam ou 

se aproximam da versão composta pelos Irmãos Grimm. 

 

4.1. Branca de Neve 

  

A maneira como Branca de Neve é introduzida ao público difere nas duas 

versões. Enquanto no conto existe uma espécie de prólogo que conta a história 

de seu nascimento e da origem de seu nome, mostra a morte de sua mãe, o 

posterior casamento do rei com a madrasta, além de explicar os motivos que 

levam a madrasta a odiar a princesa; no filme, Branca de Neve aparece como 

uma jovem princesa forçada por sua madrasta invejosa a trabalhar no castelo. 

 Aqui, percebemos uma aproximação de Branca de Neve com Cinderela. 

Walt Disney, tomando por base duas produções que já vinculavam tal alteração, - 

um filme de 1916 estrelado por Marguerite Clark e uma peça do mesmo ano 

dirigida por Winthrop Ames - justifica a escolha dizendo que Branca de Neve 

deveria ser introduzida ao público fazendo algum tipo de serviço pesado, 

semelhante ao trabalho forçado infligido à Cinderela (KAUFMAN, 2012).  A figura 

a seguir ilustra a semelhança:  

 

 

 

                                                           
68 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “because a Disney transformation usually becomes 

the dominant known version of a tale, and feeds back into literary retellings, a comparison offers 
insight into the nature of the hopes and aspirations that era being constructed for children in the 
modern era.” 
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Imagem 20: Branca de Neve lavando a escadaria do castelo69.  

 

Ao longo do filme, assim como no conto dos Grimm, percebemos que 

Branca de Neve é uma heroína passiva e que suas ações e seu destino acabam 

sendo determinados por outras personagens.  

Entretanto, diferentemente do conto, um aspecto que norteia a vida e as 

escolhas da Branca de Neve fílmica é a expectativa de ser amada. Momentos 

antes da entrada do príncipe em cena, por exemplo, vemos a princesa cantando 

sobre seu desejo de encontrar o amor: 

 

I’m wishing Sonhando assim 70                      

Want to know a secret? 
Promise not to tell? 
We are standing by a wishing well 
Make a wish into the well 
That's all you have to do 
And if you hear it echoing 
Your wish will soon come true 
 
I'm wishing (I'm wishing) 
For the one I love 

Sabem de um segredo?  
Não irão contar? 
Ouçam então o que eu vou dizer  
Quem quiser realizar aquilo que sonhou 
Basta o eco repetir o que você falou 
 
Um dia (um dia)  
Eu serei feliz, sonhando (sonhando)  
Assim (assim) 
Aquele (aquele)  

                                                           
69 BRANCA de Neve e os Sete Anões (Título original: Snow White and the Seven Dwarfs).  
Direção: David Hand. Roteiro: Dorothy Ann Blank, Richard Creedon, Merrill De Maris, Otto 
Englander, Earl Hurd, Dick Rickard, Ted Sears e Webb Smith. Estados Unidos, 1937. 1 DVD (83 
min). Produzido por Walt Disney Pictures. Baseado em história de Jacob Ludwig Carl Grimm e 
Wilhelm Carl Grimm. (0:03:42) 
70 A trilha sonora de Branca de Neve e os Sete Anões foi composta e produzida por Frank 
Churchill, Larry Morey, Leigh Harline e Paul Smith e traduzida para o português por João de Barro 
(Braguinha). 



   74 
 

To find me (to find me) 
Today (today) 
 
I'm hoping (I'm hoping) 
And I'm dreaming of 
The nice things (the nice things) 
He'll say (he'll say) 
 
I'm wishing (I'm wishing) 
For the one I love 
To find me (to find me) 
Today 

Com quem eu sonhei,  
Eu quero (eu quero) 
Pra mim (pra mim). 
ah-ah-ah-ah 

 

  

Assim que Branca de Neve conhece seu príncipe, ela passa a sonhar com 

o dia em que eles se reencontrarão.  A música tema do filme ilustra as ambições 

e expectativas da princesa em relação ao príncipe: casar-se e morar com ele em 

seu castelo. Pode-se assumir, portanto, que somente o casamento garantirá 

felicidade duradoura à Branca de Neve da Disney.  

 

 

4.2. O Príncipe e sua relação com Branca de Neve 

  

Assim como no conto, o príncipe não aparece em muitas cenas do filme da 

Disney. Nessa, contudo, sua importância é amplificada uma vez que ele se torna 

responsável por quebrar o feitiço que condena Branca de Neve ao estado de 

aparente morte.  

 Embora no conto o filho de um rei71 seja mencionado somente após Branca 

de Neve ser envenenada e colocada em seu caixão de vidro, a primeira aparição 

do príncipe no filme acontece logo na cena de abertura. Enquanto Branca de 
                                                           

71 Tanto no conto quanto no filme o personagem não é nomeado. No conto ele é denominado “filho 

de um rei”; no filme, “príncipe”.   

Some day my prince will come O sonho que eu sonhei 

Some day my prince will come 
Some day we'll meet again 
And away to his castle we'll go 
To be happy forever I know 
 
Some day when spring is here 
We'll find our love anew 
And the birds will sing 
And wedding bells will ring 
Some day when my dreams come true 
 

O sonho que eu sonhei  
Há de acontecer  
O castelo que eu imaginei  
De verdade, ele um dia há de ser 
 
O meu eterno amor  
Um dia encontrarei  
E feliz eu irei viver com esse amor  
No sonho que sempre sonhei 
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Neve cumpre sua função de limpar o castelo, ele surge, atraído pela voz da 

princesa que canta, e declara seu amor por ela. As imagens abaixo ilustram a 

sequência do filme: 

 

 
Imagem 21: Branca de Neve trabalha no poço do castelo enquanto canta a música I’m wishing72.  

Imagem 22: Príncipe avista Branca de Neve73.  
Imagem 23: O príncipe declara seu amor cantando One Song74. 

 

O episódio em que um príncipe se apaixona pela voz de uma princesa, 

inexistente no conto Branca de Neve, está narrado em Rapunzel e é transferido 

para o filme Branca de Neve e os Sete Anões a fim de que o casal se conheça e 

se apaixone antes do envenenamento de Branca de Neve; como o único antídoto 

contra o veneno administrado pela bruxa é um beijo de amor verdadeiro, é 

necessário que Branca de Neve conheça e ame aquele que mais adiante será 

responsável por seu resgate.  

 O amor entre o príncipe e Branca de Neve acontece instantaneamente. 

Assim que os dois se encontram no jardim do castelo, o príncipe declara seu 

amor por ela e, consequentemente, faz uma promessa de reencontrá-la em breve, 

como vemos na canção abaixo: 

 

One song Esta canção 

 
Now that I found you 
Hear what I have to say 
 
One Song 
I have but one song 
One song 
Only for you 
 

 

Ouça eu lhe peço  
O que eu quero dizer 
 
Esta canção que eu canto  
É só para você  
O amor compôs o tema  
E o poema vem de você 

                                                           
72 Snow White and the Seven Dwarfs (0:04:07) 
73 Snow White and the Seven Dwarfs (0:05:10) 
74 Snow White and the Seven Dwarfs (0:05:32) 
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One heart 
Tenderly beating 
Ever entreating 
Constant and true 
 
One love 
That has possessed me 
One love 
Thrilling me through 
 
One song 
My heart keeps singing 
Of one love 
Only for you 
 

 
Sinto que algum dia  
Esta canção que eu fiz  
Venha fazer o nosso  
Destino muito feliz 

 

 Como vemos na sessão bônus do DVD Branca de Neve e os Sete Anões 

(2009), Disney tinha planos de fazer com que o príncipe aparecesse em outras 

cenas do filme. Filmou-se, por exemplo, uma sequência em que ele aparece 

aprisionado no calabouço da bruxa, por ela sendo interrogado. Contudo, a cena 

foi posteriormente descartada e reaproveitada anos mais tarde em A Bela 

Adormecida (1959).  

 

4.3. Rainha Má  

 

Como a maldade e a inveja que a madrasta sente por Branca de Neve são 

imprescindíveis para o desenrolar da história, e como grandes alterações nessa 

personagem trariam problemas para o desenvolvimento de um enredo que se 

pretendia próximo do original, as madrastas do conto dos Grimm e do filme da 

Disney têm muito em comum.  

 Mesmo correndo o risco de ter seu filme classificado como muito 

assustador para crianças – algo que de fato acontece em alguns países –, Disney 

decide manter os aspectos centrais da personalidade da madrasta, como nos 

mostra Kaufman (2012, p. 110):  

 

Com todo seu charme e romance, o cerne da história tradicional 
de Branca de Neve traz algo de terrível: uma mulher sente tanta 
inveja da beleza de uma menina que é capaz de matá-la. 
Inicialmente, algumas adaptações, por conta do público infantil, se 
esforçam para suavizar esse elemento. A peça de Ames e o filme 
da Paramount, especialmente, tentaram inserir um toque de 
comédia para mascarar as intenções assassinas da madrasta. [...] 
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O filme da Disney rejeita qualquer tipo de suavizações nesse 
sentido75.  

  

Na verdade, mais que rejeitar mudanças no papel da madrasta, Disney 

compõe uma personagem ainda mais forte, com traços de maldade e de 

agressividade sem propósito. Enquanto no conto a crueldade da madrasta é 

originada e direcionada exclusivamente à princesa, no filme, vários são os 

episódios de maldade sem motivo aparente: a madrasta, por exemplo, ameaça 

seu corvo de estimação e chuta esqueletos. Enfim, a madrasta criada pelo estúdio 

Disney é, de fato, uma vilã.  

Dentre algumas possibilidades de composição de vilões – por exemplo, 

homens ou mulheres de aspecto grotesco ou assustador e seres de outros 

planetas ou de terras distantes – a madrasta de Branca de Neve foi concebida de 

maneira a parecer atraentemente perigosa, algo como uma femme fatale. 

 

 

Imagem 24: Rainha Má do estúdio Disney apresenta traços de femme fatale76. 

 

 Tal escolha se dá uma vez que beleza da madrasta é narrada na obra dos 

Grimm. Na verdade, é sua vaidade e seu desejo de ser a mulher mais bela do 

reino que fazem com que ela aja contra Branca de Neve. Na filme Disney, porém, 

                                                           
75 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “For all its charm and romance, at the heart of the 

traditional Snow White story is a terrifying premise: a woman so jealous of a younger girl’s beauty 
that she actually seeks to kill her. Some of the early stage adaptations had endeavored to soften 
this element of the story for the benefit of children in audience. In particular, the Ames play and the 
resulting Paramount film had inserted a comic twist, hoping to distract the audience from the 
Queen’s murderous intentions. […] In the end, the Disney film rejects any such sugar-coating.”  
76 www.fanpop.com (Acesso em 22.07.13) 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=evil+queen+disney&source=images&cd=&cad=rja&docid=BzJUcy2JYn0dtM&tbnid=H4YnCFg97oWPNM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fenglishi2009-2010.wikispaces.com%2FThe%2BWitchSorceress&ei=tWPtUa7BB4Si9QTS44GQCQ&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNFw6p5l-KuevFFP4F0m3QrPhF4Djg&ust=1374598404663023
http://www.fanpop.com/
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outro elemento também justifica o ódio da madrasta por Branca de Neve: o amor 

do príncipe pela jovem princesa.    

 Em uma das cena iniciais do filme, enquanto o príncipe declara seu amor 

para a princesa, a madrasta observa pela janela. Até então, a madrasta forçava 

Branca de Neve a limpar o castelo, mas ambas conviviam no mesmo espaço 

físico. A partir desse momento, todavia, a vilã decide que matar Branca de Neve é 

a única maneira de se ver verdadeiramente livre da beleza da princesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 25: Madrasta avista a interação entre o príncipe e Branca de Neve77 

  

A cena culmina no episódio em que a madrasta ordena a morte de Branca 

de Neve. Um caçador é incumbido de matar a princesa na floresta, arrancar-lhe o 

coração e retornar ao castelo em posse do órgão como prova de cumprimento da 

sua função.  

Como observado anteriormente, a entrega de um órgão de Branca de Neve 

também é encomendada pela madrasta do conto dos Grimm. Contudo, 

diferentemente do filme, no conto, o intuito da madrasta é o de ingerir tais órgãos. 

Percebemos, pois, uma suavização do episódio feita pelo estúdio Disney. 

Mais adiante, ao descobrir que Branca de Neve ainda vivia, a madrasta 

decide preparar uma poção que a transforme para que, disfarçada, ela própria se 

encarregue de matar a princesa. A cena do preparo da poção marca a última 

aparição da vilã como rainha. 

                                                           
77 Snow White and the Seven Dwarfs (0:06:31) 
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4.4. Anões 

  

Os anões são as personagens que mais sofrem mudanças no processo de 

transformação do conto dos Grimm para o filme da Disney e, dentre todas as 

mudanças propostas, a individualização de cada integrante do grupo é, sem 

dúvida, a mais notável.  

 
A ideia de fazer dos anões sete pessoas diferentes, identificadas 
pelos seus nomes, não foi uma revelação que ocorreu durante a 
produção do filme; estava, na verdade, inserida no projeto desde o 
principio. [...] Tal conceito – por vezes criticado por folcloristas que 
o consideram uma falha do filme – surgiu do modo como 
animações eram feitas pelo estúdio durante aqueles anos de 
sucesso e foi o motivo central que levou Walt Disney a produzir 
Branca de Neve (KAUFMAN, 2012. p.51) 78. 

 
 

 Ao contrário de fazerem parte de um coletivo onde não são identificáveis, 

os anões da Disney assumem personalidades distintas e explicadas ao público 

por meio de seus nomes, como vemos abaixo: 

 

Personagem Características 

 

Mestre 

 
Apesar de gaguejar e de alterar a 
ordem lógica de frases, Mestre é o líder 
dos anões e encoraja o pensamento 
lógico e a organização entre os 
companheiros. 

 

Dengoso 

 
Em inglês, Dengoso é Bashful, nome 
que melhor representa a personalidade 
desse anão. Bashful significa 
envergonhado ou tímido, duas 
características marcantes do 
personagem. 

                                                           
78 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “The idea of casting the dwarfs as seven different 
personality types, identified by their names, was not a revelation that occurred in the course of 
production; it was embedded in Walt Disney’s concept of the film from the very beginning. […] This 
concept – sometimes criticized by folklore purists as if it were a flaw in the film – stemmed from the 
nature of character animation at the Disney Studio during those peak years and was central to 
Walt’s reasons for producing Snow White in the first place”  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=snow%20white%20doc&source=images&cd=&cad=rja&docid=gyeIEGeROOxVSM&tbnid=WTctgwV6PblNdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdisney-clipart.com%2Fsnow-white%2FDoc.php&ei=EGfuUZOWFIfy8ATprYGABw&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNEglJZYT1qjWQ6VkGtzyWl7k9OdCw&ust=1374664776253784
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=branca%20de%20neve%20dengoso&source=images&cd=&cad=rja&docid=2MxLKnydKe7HlM&tbnid=VGd7d4Q050NNZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpt-br.disney.wikia.com%2Fwiki%2FDengoso&ei=b2fuUeOzFJSa8wSy_4GIDw&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNFSlSTskBSZjE2njiU1d3g_PlPkDw&ust=1374664905530905
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Soneca 

 
 
Soneca é quase sempre retratado 
bocejando, pronto para dormir. 

 

Zangado 

Zangado é frequentemente retratado 
como impaciente e nervoso. 
No princípio, ele desconfia e se opõe à 
presença de Branca de Neve na casa; 
contudo, sua opinião sobre a princesa 
é modificada ao longo do filme, fato 
que suaviza seu mau humor. 

 

 

Dunga 

Outro anão cujo nome em inglês 
representa melhor sua personalidade 
que a tradução para o português, 
Dunga é Dopey, ou seja, estúpido, 
avoado. É o único dos anões que não 
fala; seu comportamento se 
assemelhada ao de um animal de 
estimação. 

 

Atchim 

 
Atchim é alérgico e passa grande parte 
do tempo espirrando ou tentando 
controlar a vontade de espirrar. É por 
meio dele que muitas das cenas 
cômicas do filme são compostas. 

 

Feliz 

 
Feliz é, dentre os anões, aquele que 
sempre tem uma atitude positiva e 
alegre em relação às situações em 
geral. 

  

É interessante ressaltar que o processo de individualização dos anões 

elaborado por Disney é incorporado em quase todas as versões de Branca de 

Neve posteriores ao filme.  

Como exemplo, podemos mencionar dois filmes lançados em 2012: 

Espelho, Espelho Meu, estrelado por Julia Roberts, e Branca de Neve e o 

Caçador, estrelado por Kristen Stewart e Charlize Theron. Ambos nomeiam os 

anões – por vezes da mesma maneira que a Disney – e lhes conferem destaque. 

Outra produção que faz uso da individualização dos anões é Once Upon a Time, 

série televisiva produzida pela emissora americana ABC onde Grumpy – Zangado 

– é um dos personagens principais.  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=branca%20de%20neve%20soneca&source=images&cd=&cad=rja&docid=5Bip082eTTzMaM&tbnid=KXLS6eAmw7HZDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpt-br.disneyprincesas.wikia.com%2Fwiki%2FSoneca&ei=y2fuUdLNKoLW8gSdvIBI&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNFZOGnt85n3S25wGwrf4X-whRspkQ&ust=1374665026509757
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=branca%20de%20neve%20zangado&source=images&cd=&cad=rja&docid=CGdXLhA4qknkOM&tbnid=Y98anXeBf81wDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpt-br.disney.wikia.com%2Fwiki%2FZangado&ei=HWjuUe3cIY6c9QTf2IGACg&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNGQmspQGUUD6MumPE-EksfUaaHI_w&ust=1374665111531199
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=branca%20de%20neve%20dunga&source=images&cd=&cad=rja&docid=pjWzs6IRMc2HWM&tbnid=QVZMBye-iSSiyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpt-br.disney.wikia.com%2Fwiki%2FDunga&ei=VmjuUevAH4ms9ATLzYGQCg&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNFEGUDBxZDFe3Jn5G058WSQXJIvoA&ust=1374665170034648
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=branca%20de%20neve%20atchim&source=images&cd=&cad=rja&docid=WM-pUOWSXXhIdM&tbnid=sb9d4V-nZ2HVmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpt-br.disney.wikia.com%2Fwiki%2FAtchim&ei=oWjuUdWiMIPu9ATQ04GQDw&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNGgc3YEmLABEmBCtbrjGXegFESm8w&ust=1374665241469840
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=snow%20white%20happy&source=images&cd=&cad=rja&docid=yvsA_qn7uUvbtM&tbnid=0XZUVTrsY3LdvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdisney.wikia.com%2Fwiki%2FHappy&ei=m2nuUZDsAonW9QTwmIDoCg&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNE3xy0H-V9Zr_Be6gi_USSyuuQ9_w&ust=1374665494130815
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Além da individualização dos anões, o filme da Disney também propõe uma 

alteração na dinâmica do relacionamento entre eles e Branca de Neve.  

No conto, a relação entre as personagens parece ser dominada pelos 

anões; por mais que um vínculo emocional seja retratado no desfecho da história, 

percebe-se que Branca de Neve sobrevive por conta da ação dos anões, como se 

eles existissem exclusivamente para cumprir o papel de protetores da princesa. 

Em um primeiro momento, quando os anões encontram Branca de Neve 

em sua casa, existe uma negociação para que lá ela permaneça: em troca de 

abrigo, a princesa deve cozinhar e cuidar dos afazeres domésticos. 

Posteriormente, são os anões que salvam Branca de Neve das ameaças da 

madrasta. Além disso, por mais que os anões sofram com a morte da princesa, 

eles prontamente oferecem seu corpo desacordado ao príncipe.  

No filme, ao contrário, mais que retratar esse aspecto de proteção 

desempenhado pelos anões, retrata uma relação de afeto entre eles e Branca de 

Neve. Quando a princesa encontra a casa dos anões na floresta, por exemplo, ela 

se depara com uma grande desorganização e trata de arrumar tudo antes mesmo 

de conhecer os moradores; desse momento em diante, ela adota uma postura 

maternal em relação aos anões, como se eles fossem crianças que precisam da 

supervisão e dos cuidados de um adulto. Da mesma maneira, percebemos 

demonstrações de afeto dos anões em relação à Branca de Neve e até mesmo 

Zangado se preocupa com a segurança da princesa.  

A imagem abaixo ilustra o momento em que Branca de Neve, em um gesto 

essencialmente maternal, dá um beijo na cabeça de Dunga antes de ele partir 

para o trabalho nas minas: 
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Imagem 26: Branca de Neve da Disney adota uma postura maternal em relação aos anões79. 

 
  

Sobre o trabalho dos anões nas minas, alguns estudiosos acreditam tratar-

se de uma representação do trabalho árduo do povo americano. Jack Zipes (in 

BELL, HAAS e SELLS, 1995, p.37) explica: 

 

Os anões podem ser interpretados como trabalhadores 
americanos humildes que superaram momentos difíceis. Eles se 
mantêm animados cantando ‘para casa agora eu vou’ ou 
‘trabalhar agora eu vou’, e sua determinação é a determinação de 
todos os trabalhadores que serão bem sucedidos se fizerem sua 
parte enquanto as mulheres mantêm a casa limpa80.  

  

A música Heigh Ho, uma das mais conhecidas do filme, retrata o trabalho 

como uma distração e não como um meio de enriquecimento. Porém, também há 

menções ao trabalho árduo, “noite e dia sem parar”, como vemos na letra a 

seguir:  

 

Heigh Ho Cavando a mina / Eu vou 
We dig dig dig dig dig dig dig in our mine 
the 
whole day through 
To dig dig dig dig dig dig dig is what we 

A nossa enxada, a nossa pá 
Nós usamos pra cavar  
Cavando a nossa mina 

                                                           
79 Snow White and the Seven Dwarfs (1:08:20) 
80 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “The dwarfs can be interpreted as the humble 

American workers, who pull together during a depression. They keep their spirits up by singing a 
song ‘Hi ho, it’s home from work we go’, or “Hi ho, it’s off to work we go’, and their determination is 
the determination of every worker, who will succeed just as long as he does his share while women 
stay at home and keep the house clean.”  



   83 
 

really like to do 
It ain't no trick to get rich quick 
If you dig dig dig with a shovel or a pick 
In a mine! In a mine! In a mine! In a mine! 
Where a million diamonds shine! 
 
We dig dig dig dig dig dig dig from early 
morn till night 
We dig dig dig dig dig dig dig up everything 
in sight 
We dig up diamonds by the score 
A thousand rubies, sometimes more 
But we don't know what we dig 'em for 
We dig dig dig a-dig dig 
 
Heigh-ho, Heigh-ho 
Heigh-ho, Heigh-ho 
It's home from work we go 
 
[Whistle] 
 
Heigh-ho, Heigh-ho, Heigh-ho 

Noite e dia sem parar 

Não vamos ficar ricos não 
Nós nunca temos essa missão 
De cavar... cavar 
É nossa distração 

Cavando a nossa mina 
Noite e dia sem parar 
Brilhantes e outras pedras  
Poderemos encontrar 
Se temos sorte vai haver  
Milhões de pedras pra escolher 
E com tanta pedra pra escolher  
O que é que se vai fazer? 
 
Eu vou eu vou 
Para casa agora eu vou 
 
Parara-tim-bum 
Parara-tim-bum 
 
Eu vou, eu vou, eu vou 

  

Por fim, Frank Nugent, jornalista do New York Times e resenhista do filme 

em 1938, diz que os anões  

 

estão lá para proteger a princesa de sua madrasta, a Rainha, [...] 
e para fazer vigília por Branca de Neve até que seu Príncipe 
Encantado chegue e dê-lhe um beijo de amor, libertando-a do 
sono de morte imposto pela rainha por meio da maçã 
envenenada81.  

 

Todavia, por mais que os anões do filme detenham importância para a 

sobrevivência de Branca de Neve, eles são, antes disso, figuras cômicas. Nessa 

dinâmica, a responsabilidade pela sobrevivência da princesa é transferida para o 

príncipe.  

Indo de acordo com os planos de Walt Disney, que via nos anões uma 

oportunidade de fazer humor em seu filme, os anões são os grandes 

responsáveis por conferir à Branca de Neve e os Sete Anões o caráter cômico 

que é um dos maiores atrativos da versão.     

                                                           
81www.movies.nytimes.com/movie/review?res=EE05E7DF173FE070BC4C52DFB7668383629EDE 
(acesso em 27.07.13) Tradução proposta pela pesquisadora, de: So there they are, to protect the 
little Princess from her evil stepmother, the Queen, [...] and to keep vigil at Snow White's glass-
and-gold coffin until Prince Charming imprints "love's first kiss" upon her lips and so releases her 
from the sleeping death that claimed her after she ate the witch's poisoned apple 
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4.5. Morte de Branca de Neve 

  

No conto dos Irmãos Grimm, a madrasta faz duas tentativas antes de 

conseguir envenenar Branca de Neve. Inicialmente, vestida como uma velha 

camponesa, ela oferece à princesa um espartilho. Assumindo que uma velha 

senhora não lhe faria mal, Branca de Neve recebe a madrasta na casa dos anões: 

 

Branca de Neve não suspeitava de nada. Ela ficou de frente para 
a velha e deixou que ela lhe colocasse o espartilho. A velha 
amarrou tão rápido e tão apertado que Branca de Neve perdeu o 
ar e caiu no chão como se estivesse morta. (GRIMM in TATAR, 
2012, p.255)82.  

 

  Mais adiante, a princesa é salva pelos anões. Ao saber que Branca de 

Neve continua viva, a madrasta elabora um segundo plano para matá-la, dessa 

vez com um pente envenenado. Novamente vestida como uma velha camponesa 

ela entra na casa dos anões e oferece ajuda para pentear o cabelo da princesa, 

que de nada desconfia. Branca de Neve cai como se estivesse morta, mas é 

salva pelos anões mais uma vez.  

A madrasta só é bem sucedida em sua terceira tentativa, quando oferece à 

Branca de Neve uma maçã envenenada. Agora os anões nada podem fazer: a 

princesa permanece desacorda e só não é enterrada porque seu rosto e lábios 

continuam rosados, conferindo-lhe um aspecto vívido. 

No filme da Disney, alguns aspectos desse episódio são alterados. Em 

primeiro lugar, a madrasta não se veste como uma velha camponesa, mas 

assume a forma de uma bruxa assustadora, retratada com algumas das 

qualidades estereotípicas conferidas às bruxas, por exemplo, uma verruga sobre 

o longo nariz. A imagem abaixo ilustra:  

 

                                                           
82 Tradução proposta pela pesquisadora. C.f. Anexo 1 
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Imagem 27: A madrasta de Branca de Neve transformada em bruxa83 

 

No conto, a transformação da madrasta em velha camponesa se dá por 

meio do uso de roupas e maquiagem. Já o filme retrata a transformação como um 

processo mágico: a rainha consulta um livro de poções, prepara uma que trate de 

transformá-la, ingere o líquido e surge como uma bruxa. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 28:Rainha procura uma poção que a transforme84 

Imagem 29: Rainha prepara a poção85. 
Imagem 30: Momento da transformação86. 

 

Outra diferença entre o conto e o filme é que esse elimina as tentativas 

feitas pela madrasta de matar Branca de Neve com o espartilho e com o pente; no 

filme, a bruxa só aborda a princesa uma vez, oferecendo-lhe a maçã envenenada. 

Sobre essa sequência de cenas, dois pontos valem ser destacados:  

 

1. O preparo do veneno: Em comparação com o conto dos Grimm, Disney dedica 

mais tempo à descrição do preparo do veneno que matará Branca de Neve. 

                                                           
83 www.disney.wikia.com (Acesso em 16.07.13)  
84 Snow White and the Seven Dwarfs (0:49:31) 
85 Snow White and the Seven Dwarfs (0:49:51) 
86 Snow White and the Seven Dwarfs (0:50:58) 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=m9WesnaeTHU-jM&tbnid=wimdTgJH9cGp4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdisney.wikia.com%2Fwiki%2FWitch_(Snow_White_and_the_Seven_Dwarfs)&ei=5p3lUc2EIMet4APEyIHwBA&psig=AFQjCNGScAYgQ8Xg0QG5CV14XT8xnvmsaQ&ust=1374089036858431
http://www.disney.wikia.com/
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Episódio que no conto é retratado em poucas linhas, no filme é transformado em 

uma cena de 2 minutos e 50 segundos. Tem-se no conto: 

 
A rainha entrou em uma câmara remota e secreta, onde ninguém 
jamais entrara, e preparou uma maçã cheia de veneno. Por fora 
ela parecia bonita e bem vermelha, e se você a visse, desejaria 
comê-la. Mas se você mordesse um só pedacinho, você morreria. 
Quando a maçã ficou pronta, a rainha vestiu-se de camponesa e 
foi até a casa dos anões. (GRIMM in TATAR, 2012. p.257) 87.   

 

 Disney retrata essa passagem detalhadamente: a câmara remota e secreta 

é, na verdade, um calabouço assustador, com caveiras, velas e um caldeirão 

onde a bruxa prepara o veneno para aplicar na maçã, como ilustra a sequência de 

imagens abaixo: 

 

Imagem 31: A maçã é mergulhada no veneno88. 

Imagem 32: Maçã já envenenada89. 

  

Além disso, a passagem trata de mostrar ao público como o veneno 

funcionará e também que existe um antídoto contra ele: o primeiro beijo de amor 

verdadeiro.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Tradução proposta pela pesquisadora. C.f. Anexo 1 
88 Snow White and the Seven Dwarfs (1:02:59) 
89 Snow White and the Seven Dwarfs (1:03:17) 



   87 
 

Imagem 33: O texto do livro mostra a ação do veneno: “Uma mordida na maçã envenenada e os olhos da 
vítima fecharão para sempre no Sono da Morte” 90. 

Imagem 34: O texto explica o antídoto contra o veneno: “A vítima do Sono de Morte só poderá ser acordada 
com o primeiro beijo de amor verdadeiro” 91. 

 
 

2. Como a madrasta convence Branca de Neve a ingerir a maçã: No conto, 

apesar de ter sido alertada pelos anões de que a bruxa tentaria matá-la, Branca 

de Neve aceita a maçã – assim como o espartilho e o pente – tanto por conta de 

uma ganância infantil, quanto por ser facilmente enganada pela madrasta. Sobre 

isso, Maria Tatar diz:  

 
A atração de Branca de Neve por espartilhos e pentes e o fato de 
ela ser facilmente enganada são vistos como sinais de sua 
imaturidade. Mas Branca de Neve [...] parece ser uma criança 
inocente enganada pelos truques da madrasta. A madrasta 
engana Branca de Neve fazendo uso de disfarces e fingindo um 
comportamento materno (2012. p.255) 92.  

 

 No filme, a bruxa convence Branca de Neve a comer a maçã assegurando-

lhe tratar-se de uma maçã mágica, capaz de fazer com que os sonhos daqueles 

que a comam se tornem realidade. Branca de Neve, apaixonada e desejosa de 

reencontrar seu príncipe, é facilmente enganada por essa história e ingere um 

pedaço da fruta envenenada.  

A imagem abaixo, que no filme acontece momentos antes de Branca de 

Neve ingerir a maçã, revela a expressão de esperança no rosto da princesa. 

Nesse momento, ela fala sobre seu desejo de reencontrar seu príncipe e de ser 

amada por toda vida.  

                                                           
90 Snow White and the Seven Dwarfs (0:51:50) 
91 Snow White and the Seven Dwarfs (1:04:09) 
92 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “Snow White’s attraction to stay laces and combs, 

long with the fact that she is easily duped, have been seen as signs of her immaturity. But Snow 
White seems to be […] innocent child who falls victim to the stemother’s duplicity. The stepmother 
traps Snow White by donning disguises and by mimicking nurturing behavior”.  
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Imagem 35: Momentos antes de ingerir a maçã, Branca de Neve faz um pedido93. 

 

 No conto dos Grimm, ao comer a maçã, Branca de Neve cai no chão 

desacordada e lá permanece até a chegada dos anões; quando encontram a 

princesa, eles fazem algumas tentativas de ressuscitá-la, mas não obtêm 

sucesso. Então, os anões choram a morte da princesa por 3 dias e depois 

confeccionam o caixão de vidro e ouro onde Branca de Neve “fica por muito, 

muito tempo” (Branca de Neve in TATAR, 2012. p.258)94 até ser encontrada pelo 

príncipe que viajava pela floresta.   

Tal sequência sofre algumas alterações no filme da Disney. A primeira 

delas é que os anões são alertados pelos animais da floresta sobre a ida da 

madrasta à sua casa. Assim sendo, eles partem das minas antes mesmo de 

Branca de Neve ser envenenada e, embora não cheguem a tempo de evitar o 

envenenamento da princesa, conseguem alcançar a bruxa que acabara de partir, 

episódio que culmina na morte da madrasta.  

Outra alteração é que os anões não tentam reanimar a princesa. Ao 

contrário, eles colocam Branca de Neve em uma cama, ao redor da qual se 

ajoelham e choram.  

Alguns elementos são adicionados à sequência a fim de proporcionar a ela 

um caráter dramático, quase fúnebre: velas são acessas em torno da cama onde 

a princesa se encontra - e essa é a única iluminação da cena que transcorre ao 

longo da noite; a cena é complementada pelo som de um órgão como em música 

                                                           
93 Snow White and the Seven Dwarfs  (1:14:58) 
94 Tradução proposta pela pesquisadora. C.f. Anexo 1.  
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sacra; a escuridão, uma forte chuva, raios e trovões marcam o episódio, desde o 

momento em que os anões perseguem a bruxa até a troca de cena.  

Além disso, enquanto no conto (GRIMM in TATAR, 2012) temos 

conhecimento de que Branca de Neve permanece desacordada por “muito, muito 

tempo”, a única indicação de tempo observada no filme é dada por um texto 

exibido logo após a cena em que os anões lamentam a morte da princesa: os 

anões farão “vigília eterna” por Branca de Neve. Contudo, a impressão visual que 

se tem é que o espaço de tempo entre a “morte” e a ressureição de Branca de 

Neve é, na verdade, curto.  

 

4.6. Ressurreição de Branca de Neve 

 

 Tanto o conto dos Grimm quanto o filme da Disney mostram que os anões 

colocam o corpo desacordado de Branca de Neve em um caixão de vidro; a 

princesa lá permanece como se estivesse adormecida, sem perder seu aspecto 

vívido.  Entretanto, as versões se distanciam ao contar como a princesa desperta 

de seu sono.  

 No conto dos Grimm, o filho de um rei avista Branca de Neve em seu 

caixão, por ela se apaixona e pede aos anões que lhe vendam seu corpo; os 

anões recusam a proposta, mas aceitam oferecer a princesa como um presente. 

Durante o transporte do caixão, os servos do príncipe tropeçam, fazendo com que 

o corpo de Branca de Neve se desloque. Com o movimento, um pedaço de maçã 

envenenada sai da garganta da princesa e, assim, ela volta à vida.  

 O filme da Disney propõe um desfecho mais romântico: o príncipe 

finalmente encontra Branca de Neve deitada em seu caixão perto da casa dos 

anões, beija-lhe os lábios e a princesa desperta de seu sono. 
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Imagem 36: O príncipe beija Branca de Neve95.  

Imagem 37: Branca de Neve desperta e é carregada pelo príncipe96. 

 

4.7. Morte da Rainha Má 

 

Na versão literária dos Irmãos Grimm, logo após o episódio de ressurreição 

de Branca de Neve, o príncipe declara seu amor à princesa e os dois partem para 

o castelo do rei, onde se casarão.  A madrasta recebe um convite para a festa, 

mas não sabe se tratar do casamento de Branca de Neve, pois acredita que a 

princesa esteja morta. No casamento, a madrasta é condenada a calçar sapatos 

de ferro escaldante e a dançar até a morte. O episódio encerra o conto. 

Na filme da Disney, a morte da madrasta acontece antes do despertar de 

Branca de Neve. Assim que envenena a princesa, a bruxa é surpreendida pelos 

anões que partem em sua perseguição. Eventualmente, eles chegam a um 

precipício e a bruxa tenta matá-los; entretanto, um raio parte a rocha onde a bruxa 

se encontra e ela cai, como vemos na imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Snow White and the Seven Dwarfs (1:20:39) 
96 Snow White and the Seven Dwarfs (1:21:17) 
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Imagem 38: Cena da morte da madrasta97. 

 

A cena do beijo que desperta Branca de Neve é a cena de encerramento 

do filme da Disney. A ressureição da princesa é celebrada pelos anões e pelos 

animais da floresta e, posteriormente, Branca de Neve se despede de cada um 

dos anões para partir com o príncipe em seu cavalo branco.  

 

As referidas alterações vinculadas pelo estúdio Disney permanecem, em 

geral, no imaginário coletivo sobre a história de Branca de Neve e muitas vezes 

são tidas como originais; assim sendo, por exemplo, algumas pessoas 

possivelmente não se lembrem ou não saibam que a madrasta tenta envenenar 

Branca de Neve de outras maneiras que não por meio de uma maçã, ou então, 

que não é um beijo de amor que desperta a princesa do feitiço imposto pela 

madrasta.  

Além do sucesso obtido pelo filme, outro fator determinante para a 

permanência da versão Disney na memória coletiva é a elaboração, para a 

história, de novas traduções em outras mídias, como veremos a seguir. 

   

  

 

 

 

                                                           
97 Snow White and the Seven Dwarfs (1:17:58) 
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CAPÍTULO 5. 

 

 

AS TRADUÇÕES DISNEY: A REDE AMPLIADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ora, mesmo aquilo que obedece aos imperativos comerciais das 
marcas pode ser criativo e proporcionar verdadeiros prazeres 
estéticos.  

       (Gilles Lipovetsky) 
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Indo de acordo com sua já mencionada política de atuação em diversos 

segmentos do mercado, a empresa Disney lança, depois do sucesso de Branca 

de Neve e os Sete Anões, inúmeras outras traduções intersemióticas para a 

história. 

Aproximadamente 20 anos após o lançamento do filme, uma atração 

interativa é aberta no parque Disneyland, na Califórnia; ao longo dos anos, outros 

parques da empresa também ganham atrações do mesmo tipo. Em Magic 

Kingdom, Snow White’s Scary Adventures tem seu lançamento em 1971; desde 

então, a atração passou por reformulações, foi fechada, e agora será substituída 

por outra, denominada Seven Dwarfs Mine Train.  

 Além de atrações em parques temáticos, o filme também gerou traduções e 

propagadas em outras mídias e linguagens. É o caso de jogos interativos para 

videogame e para DVD, e de aplicativos para aparelhos móveis. Produtos para 

comercialização e planejamento de eventos inspirados em contos de fadas 

também são elaborados pela Disney, como discutiremos a seguir.  

 

5.1. Atrações em Parques Temáticos 

 

Snow White’s Scary Adventures 

 

Trata-se de uma atração no escuro que, por meio de cenários percorridos 

por visitantes a bordo de carrinhos, conta a história de Branca de Neve. A 

primeira versão do brinquedo é lançada quando da abertura de Disneyland, na 

Califórnia, em 1955. Atualmente, os parques de Paris e Tóquio também 

apresentam ao público versões da atração.  

Em Magic Kingdom, a atração existe de 1971, ano em que o parque é 

aberto, até meados de 2012, quando é permanentemente fechada por conta do 

projeto de expansão do Fantasyland. 

De acordo com Dave Smith, “a atração original tinha, na fachada, uma 

grande placa retratando a bruxa e alertando os visitantes que se tratava de uma 

atração assustadora”98  

                                                           
98 SMITH, Dave. Updated Official Encyclopedia:  Disney from A-Z. Orlando: Disney Editions, 1998. 
P.510. Tradução proposta pela pesquisadora, de: “The original attraction used to have a large sign 
out in front, featuring the Witch, warning guests the attraction was scary.” 
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A seleção de fotos abaixo, recortadas de uma filmagem disponível no site 

Youtube99, demonstra o teor “assustador” da atração ao qual Smith se referiu em 

seu livro:  

 

 

 

 
Logo no início da atração, os 

visitantes entravam no calabouço da 
bruxa. 

 

 

 
 

Uma das aparições da bruxa em 
seu calabouço. 

 

 

 

 
 

Ao sair do calabouço, visitantes 
entravam na floresta. 

 

 

 
Primeira e única aparição dos 

anões: como retratado no filme, 
momento em que os anões 

percebem a presença de um intruso 
em sua casa. (Branca de Neve 

buscando proteção) 

 

 

 
 
 

Bruxa oferece aos visitantes a maçã 
envenenada 

 

 

 

 
Na mina dos anões, a bruxa, ao 

empurrar a pedra maior, “mata” os 
visitantes, conferindo à atração um 

final trágico. 
 

                                                           
 99 http://www.youtube.com/watch?v=sqBH5ILiDbw (Acesso em 15.12.12) 

http://www.youtube.com/watch?v=sqBH5ILiDbw
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Como podemos perceber, nessa versão, Branca de Neve não aparecia. O 

propósito da atração, muitas vezes não assimilado pelo público, era que o 

visitante visse a história do ponto de vista da princesa (ou seja, ele próprio seria 

Branca de Neve). Dessa forma, e notando que os anões apareciam em apenas 

uma cena, pode-se inferir que o foco da atração, era uma alternativa para a 

história da rainha malvada/bruxa. 

Em 1994, a atração passa por reformulações que a deixam menos 

assustadora e mais parecida com a atração em Disneyland, na Califórnia. O novo 

projeto também conta com a introdução de Branca de Neve em alguns dos 

cenários, já que, anteriormente, a maior parte do público, sem conseguir 

compreender o conceito que ele seria a princesa, frequentemente perguntava por 

que a personagem principal do filme não aparecia em sua própria atração. 

Dentre as mudanças realizadas, destacam-se as seguintes100: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Branca de Neve aparece assim que 
os visitantes embarcam no carrinho 

 

 

 

 
 

O espelho mágico é apresentado na 
primeira cena da atração 

 

 

 

 
 
 

Introdução do caçador na floresta 

                                                           
100Imagens recortadas de vídeo disponível no site Youtube: 
www.youtube.com/watch?v=9fXXcI1g8CI (Acesso em 15.12.12) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=9fXXcI1g8CI
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Introdução de Branca de Neve sendo 
perseguida pelo caçador na floresta 

 

 

 
 

Imediatamente após a cena da 
floresta, os visitantes entram na casa 

dos anões. 

 

 

 

 
Ao contrário da atração original, onde 

a bruxa oferece a maçã aos 
visitantes, na atração de 1994 Branca 

de Neve é introduzida na cena. 

 

 

 

 

 
Os anões da nova atração perseguem 

a bruxa logo que ela envenena 
Branca de Neve; um grito no fim da 

cena indica que, bem como no filme, 
a bruxa morre após a perseguição. 

 

 

 

 
Introdução da cena do beijo de amor 
que desperta Branca de Neve; o final 

trágico da atração original é 
substituído pelo final feliz do filme. 

 

 

A comparação das duas versões de Snow White’s Scary Adventures em 

Magic Kingdom mostra que a segunda aproxima-se muito mais do filme Disney 

que a primeira. Na verdade, a primeira atração focava em outra personagem que 

não Branca de Neve, apresentando um final alternativo para a história retratada 

no filme. 

Por mais que a atração original tenha permanecido em funcionamento por 

aproximadamente vinte anos, ela foi substituída por outra cuja história fosse mais 

facilmente reconhecida pelo público. 
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Como já mencionado, Snow White’s Scary Adventures em Magic Kingdom 

é permanentemente fechada em 31 de maio de 2012; ela será substituída, em 

meados de 2014, por uma nova atração mais radical, denominada Seven Dwarfs 

Mine Train. 

 

Seven Dwarfs Mine Train 

 

Atração do novo Fantasyland em Magic Kingdom101, com abertura prevista 

para início de 2014. De acordo com o site Wiki Disney102, trata-se de uma 

montanha russa familiar, ou seja, menos intensa que outras atrações do mesmo 

tipo. 

Contando com trechos fechados e ao ar livre, Seven Dwarfs Mine Train 

contará a história dos anões, simulando um dia de trabalho em busca de pedras 

preciosas na mina e o caminho de volta para casa, onde Branca de Neve os 

espera. 

Os carrinhos da atração foram projetados de maneira que fiquem soltos 

uns dos outros nos trilhos, dando aos visitantes a sensação de balançar e 

chacoalhar que se tem a bordo de um trem mineiro. 

A imagem abaixo, obtida pelo site oficial da Disney103, mostra a atração em 

fase de construção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 39: Construção de Seven Dwarfs Mine Train 

                                                           
101 Uma atração idêntica será construída no parque de Xangai, com abertura prevista para 2016. 
102  Acesso em 01.10.12 
103http://disneyparks.disney.go.com/blog/2012/09/all-in-the-details-first-track-laid-at-seven-dwarfs-
mine-train-at-magic-kingdom-park/ (Acesso em 14.08.13) 
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Uma representação da atração também foi divulgada pelo site oficial dos 

parques Disney104:  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 40: Representação da atração 

 

5.2. Jogos Interativos 

 

Graham Hopper105, atual diretor da empresa Disney Interactive, revela que, 

para a Disney, videogames são uma prioridade a longo prazo por refletirem a 

realidade e o futuro do entretenimento. Justamente por esse motivo, a empresa 

investe na área há mais de trinta anos e hoje produz jogos mundialmente 

conhecidos.   

De acordo com o site da Universidade de Princeton106, a história dos jogos 

interativos é iniciada na década de 1940, quando jogos são elaborados com a 

mesma tecnologia utilizada em sistemas de defesa contra mísseis; a ideia é 

gradativamente aperfeiçoada e transformada em jogos de fliperama, em jogos 

para computadores pessoais, em jogos para aparelhos de videogame e, 

posteriormente, em jogos portáteis.   

 Acredita-se que o primeiro jogo interativo disponibilizado para 

comercialização tenha sido o fliperama Computer Space, lançado nos Estados 

Unidos em 1971; com ele, anuncia-se o surgimento de um novo mercado também 

na Europa e no Japão. No ano seguinte, os mesmos criadores de Computer 

Space fundam a empresa Atari, mundialmente reconhecida entre as décadas de 

1980 e 1990. 

 

                                                           
104 http://disneyworld.disney.go.com/pt-br/new-fantasyland/enchanted-forest/7-dwarfs-mine-train/ 
(Acesso em 15.12.12) 
105 Em entrevista concedida ao site E3. www.edge-online.com (Acesso em 15.01.14) 
106 http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/History_of_video_games.html (Acesso 
em 19.01.14) 

http://www.edge-online.com/
http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/History_of_video_games.html
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Imagem 41: Computer Space, lançado em 1972107. Imagem 42: Atari 2600, lançado nos EUA em 
1977108. 

 

A partir da década de 1980, empresas japonesas, como é o caso da 

Nintendo, destacam-se na produção de videogames e o polo da indústria é 

transferido dos Estados Unidos para o Japão. É somente vinte anos mais tarde, 

nos anos 2000, que empresas norte-americanas retomam sucesso na 

comercialização de seus videogames, com o lançamento do X-Box, da Microsoft, 

concorrente direto do japonês PlayStation, da Sony. 

 

   

Imagem 43: O americano X-Box 2014, da Microsoft. Imagem 44: O japonês PlayStation, da 

Sony 

 

O primeiro jogo interativo com a marca Disney é lançando no ano de 1981, 

resultado de uma parceria da empresa com a Nintendo. Intitulado Mickey Mouse, 

o jogo pertenceu à série Watch and Game, linha predecessora do icônico 

videogame portátil Game Boy. 

 

 

 

 

                                                           
107 www.cemeterygames.wordpress.com (Acesso em 19.01.14) 
108 www.cemeterygames.wordpress.com (Acesso em 19.01.14) 

http://www.cemeterygames.wordpress.com/
http://www.cemeterygames.wordpress.com/
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Imagem 45: Mickey Mouse, da série Watch and Game: primeiro jogo interativo da Disney109 

 

 Sete anos mais tarde, em 1988, a Walt Disney Computer Software é 

fundada; trata-se da primeira ramificação da empresa Disney especializada na 

produção de jogos interativos.  

Apesar de sublinhar o interesse da empresa em explorar novas mídias, a 

Walt Disney Computer Software encontra pouco sucesso em sua fase inicial de 

implantação, talvez, de acordo com Hopper, por seu fracasso em compreender as 

diferenças entre filme, televisão e jogos. Em 1994, a Walt Disney Computer 

Software é transformada em Disney Interactive e passa a contar com a ajuda de 

empresas afiliadas, como Virgin Interactive, para a produção e publicação de seus 

jogos. 

Em 2003 a Disney Interactive é dividida em Disney Interactive, responsável 

por produções destinadas ao público infantil, e Buena Vista Games, responsável 

por demais produções. Em 2007, a Buena Vista Games é transformada em 

Disney Interactive Studio; desde então, a empresa tem adquirido diversas outras 

empresas, como a GameStar, a WideLoad Games e a LucasFilm.  

Ao todo, a Disney já lançou mais de vinte jogos inspirados em contos de 

fadas ou princesas; dentre eles, há traduções intersemióticas do filme Branca de 

Neve e os Sete Anões, A Bela e a Fera, A Pequena Sereia, Enrolados e A 

Princesa e o Sapo.  

 

 

 

 

 

                                                           
109 www.engadget.com (Acesso em 12.01.14) 

http://www.engadget.com/
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Snow White and the Seven Dwarfs para Game Boy 

  

Em 2001, a Disney lança o jogo Snow White and the Seven Dwarfs para 

Game Boy Color, videogame portátil da empresa Nintendo disponível para 

comercialização entre os anos de 1989 e 2005. Trata-se de um jogo destinado ao 

público infanto-juvenil feminino.  

 

                       

Imagem 46: Encarte do jogo Snow White and the Seven Dwarfs110. Imagem 47: Branca de Neve no castelo 
da madrasta111. Imagem 48: Na casa dos anões, jogo com Zangado112.  

 

Os jogadores têm como objetivo auxiliar Branca de Neve em sua fuga pela 

floresta e, também, em sua busca pelo príncipe encantado. O texto abaixo, 

resenha do jogo publicada no verso de sua caixa, ilustra: 

 

Ajude Branca de Neve a escapar das investidas perversas de sua 
madrasta e a encontrar abrigo na casa dos anões. Cuidado com 
estranhos vendendo maçãs. Encontre o Príncipe Encantado, seu 
amor verdadeiro, e seja feliz para sempre! Com esse jogo, você 
pode interagir e fazer parte do filme aclamado e premiado de Walt 
Disney. Encontre os personagens mais amados (e os mais 
odiados): Branca de Neve, Dunga, Feliz, Zangado, Soneca, 
Atchim, Dengoso, Mestre, o príncipe encantado e a rainha 
malvada. Os cenários vívidos e charmosos, e as atividades foram 
desenvolvidas pela Disney. Dois modos de jogar: no modo 
história, você explora sete fases diferentes, junta itens, ganha 
bônus e destrava capítulos do conto; no modo playground, você 
descobre jogos e enigmas. A cada fase vencida, um pedaço da 
história clássica de Walt Disney é revelada.113 

                                                           
110 www.game-oldies.com (Acesso em 29.12.13) 
111 www.gamefaqs.com (Acesso em 29.12.13) 
112 www.gamefaqs.com (Acesso em 29.12.13) 
113 Tradução proposta pela pesquisadora, de: “Help Snow White avoid the evil clutches of the 
jealous queen and seek refuge in the dwarfs' forest home. Beware of strangers peddling apples, 
and find Prince Charming, your true love, to live happily ever after. This game enables you to 
interactively partake in the story of Walt Disney's award-winning animated movie. All your favorite 
(and least favorite) characters are included: Snow White, Dopey, Happy, Grumpy, Sleepy, Sneezy, 
Bashful, Doc, Prince Charming, and the wicked queen. The charming, vivid environments and in-
game animations were created by Disney Studios. There are two game modes: in story mode, you 
can explore seven different levels, gather items, and win bonus games to unlock chapters of the 

http://www.game-oldies.com/
http://www.gamefaqs.com/
http://www.gamefaqs.com/
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Jogos Interativos para DVD 

 

 O DVD e Blu-Ray Branca de Neve e os Sete Anões – Edição Diamante foi 

lançado em novembro de 2009. Trata-se de uma edição tripla que traz, além do 

filme, vídeos sobre a produção do mesmo, faixas com músicas e 2 jogos 

interativos: Organizando joias e A viagem de Dunga pela mina. 

 Em ambos os casos, os jogos são acessados e conduzidos por meio do 

controle remoto do leitor de DVD e são jogados individualmente. Em Organizando 

joias, os jogadores devem alinhar pedras preciosas semelhantes em colunas ou 

linhas a fim de marcar pontos; em A viagem de Dunga pela mina, os jogadores 

devem conduzir o trem mineiro do anão pelos trilhos da mina.  

 

Seven Dwarfs: The Queen’s Return para aparelhos móveis 

 

 Em outubro de 2013, o primeiro aplicativo para aparelhos móveis inspirado 

no filme Branca de Neve e os Sete Anões é lançado pela Disney Interactive 

Studios. 

 O aplicativo, quando acessado pela primeira vez, mostra o momento em 

que a bruxa cai de um precipício após duelar com os anões. Ao contrário do filme 

de 1937, a cena segue e revela que a bruxa não está morta e que, em busca de 

vingança, lança uma maldição na floresta onde vivem os anões.  

O objetivo dos jogadores é o de ajudar os anões a livrar sua terra da 

maldição e construir novas casas e estabelecimentos comerciais na aldeia. 

Conforme a restauração da área progride, a floresta pode ser expandida.  A figura 

a seguir, capturada do jogo em andamento, ilustra o processo de limpeza da 

floresta: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
tale; in playground mode, you will discover minigames and challenging puzzles. As you beat each 
challenge, the classic story of Walt Disney's Snow White and the Seven Dwarfs will unfold on the 
screen.” 
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Imagem 49: Jogadores devem ajudar os anões a livrar a floresta da maldição lançada pela bruxa 

 

No ícone Social, os jogadores podem ajudar e solicitar ajuda de seus 

amigos conectados ao Facebook. Por meio de uma página na referida rede social, 

informações, atualizações e dicas sobre o jogo são postadas e o público é 

convidado a manifestar interesse pelo desenvolvimento de novas fases.  

O fato do Facebook ter mais de 800 milhões de usuários que instalam em 

seus computadores mais de 20 milhões de aplicativos por dia (BULLAS in 

HUTCHEON, 2013, p.180) explica a importância concedida pela Disney à rede na 

divulgação de Seven Dwarfs: The Queen’s Return.   

 

5.3. Produtos e Eventos 

 

A partir de Branca de Neve, a Disney também elabora produtos variados e 

o serviço de planejamento de eventos particulares. Ambos, por si só, não podem 

ser considerados mídias por meio das quais contamos histórias, mas, se 

analisados sob o prisma do fetiche da mercadoria, carregam-se de sentido e 

valores, podendo, portanto, ser considerados traduções intersemióticas da 

narrativa original. 

Para Ugo Volli (2006, p. 178-9), “os fetiches são o modo como uma 

sociedade (ou um indivíduo, no caso psicológico) investe de valor uma coisa, 

atribuindo-lhe uma síntese de princípios heterogêneos, por exemplo, princípios 

morais, espirituais, eróticos”. Em outras palavras, o fetiche tem o poder de fazer 

com que coisas deixem de ser meramente coisas e passem a ser objetos sociais 



   104 
 

coletivos. Dessa maneira, pode-se inferir que um produto nem sempre é adquirido 

pela sua utilidade, mas, sim, pelo seu significado. 

Volli também defende que “o comportamento do consumidor perante as 

mercadorias já não é mais das vezes de fato técnico, neutral, objetivo; não atende 

apenas às prestações e ao custo das mercadorias, à relação entre preço e 

qualidade”. É claro, então, que “o nível afetivo é central em toda relação de 

consumo”. (2006, p. 214) Sobre o assunto, Lipovetsky (2008, p.95) diz: 

 

Estamos na época em que criar produtos já não basta: é preciso 
criar uma identidade ou uma cultura de marca [...] pois o que o 
hiperconsumidor compra em primeiro lugar é a marca, e com ela 
um suplemento de alma, de sonho e de identidade. Nos tempos 
da hipermoda, a ênfase é colocada menos na roupa ou no próprio 
artigo [...] e mais na mitologia que os cerca, menos no objeto e 
mais no conceito, nos valores, na visão de marca transmitidos 
pela publicidade, pelo patrocínio, pelo mecenato, pelas butiques, 
pelos desfiles, pela associação com as celebridades.  

 

Por conta disso, Baudrillard (2008, p. 113) acredita que hoje o consumo 

não se dê meramente “como prática funcional dos objetos, possessão (e nem) 

como simples função de prestígio individual ou de grupo, (mas)114 sim como 

sistema de comunicação e de permuta, como código de signos continuamente 

emitidos, recebidos e inventados, como linguagem”.   

É nesse contexto que o ato de adquirir um produto ou um evento Disney 

pode ser compreendido como uma possibilidade de tradução intersemiótica de 

Branca de Neve e os Sete Anões; para algumas pessoas, possuir uma boneca, 

uma peça de vestuário ou uma quadro de personagens do filme pode significar 

possuir uma outra porta de acesso ao universo criado pela Disney.  

 

Produtos: Disney Store 

 

Michael Eisner, diretor da empresa Disney entre os anos de 1984 e 2005, 

conta em Work in Progress: Risking Failure, Surviving Success (1998) que a 

primeira loja da marca é aberta em 28 de março de 1987 na Califórnia. 

Atualmente, a rede conta com 360 lojas espalhadas por 13 países da América do 

                                                           
114 Destaques inseridos pela pesquisadora. 
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Norte, Europa e Ásia. Além das lojas físicas, a Disney Store também oferece ao 

público uma loja online, que entrega produtos mundialmente.  

As estrelas presentes no logo da loja, assim como em outros logos da 

empresa previamente mencionados, remetem à magia e ao show de fogos de 

artifício que encerra as atividades diárias nos parques: 

 

 

Imagem 50: Logo oficial da loja115 

 

Nos parques da empresa, os visitantes, ao saírem das atrações, 

automaticamente entram em uma loja que vende produtos relacionados a elas. 

Assim, a saída de Snow White Scary Adventures, por exemplo, apresentava uma 

loja de produtos da Branca de Neve. 

Os produtos vendidos na loja da Disney são inspirados nos personagens, 

desenhos, filmes e parques da empresa e atendem os públicos infantil e adulto. 

De acordo com o site da loja 116, a linha de produtos relacionados à Branca 

de Neve e os Sete Anões é composta por 100 itens com preços que variam entre 

4 e 895 dólares. A tabela abaixo categoriza e ilustra os produtos comercializados: 

 

 
Acessórios 

Produtos: bolsas, carteiras, chaveiros e 
garrafas térmicas. 

Público: adulto 
Preços: $5,00 - $ 35,00 

 
 

                                                           
115http://www.disneydreaming.com/2010/06/20/new-disney-store-design-and-logo/ (Acesso em 
28.02.13) 
116 www.disneystore.com (Acesso em 28.02.13) 

http://www.disneydreaming.com/2010/06/20/new-disney-store-design-and-logo/
http://www.disneystore.com/
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Artigos de decoração 

Produtos: porta-retratos canecas, peças em 
porcelana e prata. 

Público: adulto 
Preços: $35,00 - $300,00 

 

 
 

Artigos de papelaria 
Produtos: cadernos, diários e canetas. 

Público: adulto e infantil 
Preços: $10,00 - $120,00 

  

Bonecos, bonecas de colecionador e 
pelúcias 

Produtos: bonecas e pelúcias dos 
personagens do filme, bonecos edição 

colecionador. 
Público: infantil e adulto 
Preços:$8,00 - $50,00 

 

 
 

Fantasias 
Produtos: fantasias da Branca de Neve 

para bebês e meninas 
Público: Infantil – feminino 
Preços: $20,00 - $50,00 

 

 
 
 

Joias e relógios 
Produtos: relógios, correntes e pulseiras. 

Público: adulto – feminino 
Preços: $20,00 - $40,00 

 
 

 

 

 
 
 

Livros 
Produtos: livros infantis e sobre a história 

da produção de Branca de Neve e os Sete 
Anões. 

Público: adulto e infantil 
Preços: $15,00 - $75,00 
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Quadros e telas 
Produtos: quadros e telas para decoração 

Público: adulto 
Preços: $120,00 - $895,00 

 

Roupas 
Produtos: blusas, calças, agasalhos, 

pijamas e roupas de banho. 
Público: adulto e infantil 
Preços: $10,00 - $55,00 

  

 
 

Calçados 
Produtos: sapatilhas e chinelos 

Público: infantil - feminino 
Preços:$8,00 - $17,00 

 
 

 

  

Eventos 

 

A Disney Weddings é uma ramificação da empresa Disney que oferece o 

serviço de planejamento de casamentos e luas-de-mel, e que tem como missão 

“fazer o casamento e a lua de mel dos sonhos virarem realidade”117.  

Por meio do site da empresa, casais podem planejar seus noivados, 

casamentos e luas-de-mel tendo a temática dos contos de fadas como inspiração. 

As cerimônias são realizadas nos parques temáticos, resorts ou navios da 

empresa e as noivas podem ser levadas à festa de carruagem. Os parques, 

resorts e navios também servem como destino para das viagens de lua-de-mel.  

O site também oferece a Bridal Boutique, loja de convites, trajes para festa 

e vestidos de noiva inspirados nos contos de fadas elaborados pela Disney. 

Todas os produtos comercializados pelo site são descritos de maneira a associá-

los com algum dos contos de fadas, como vemos na imagem e texto abaixo118:  

                                                           
117 https://www.disneyweddings.com/who-we-are (Acesso em 30.12.13). Tradução proposta pela 
pesquisadora, de: “Making weddings and honeymoon dream come true is what we do”.  
118 www.disneyweddings.com/disney-boutique/bridal-gowns/snow-white-collection-3/Snow White 
(Acesso em 30.12.13) Tradução proposta pela pesquisadora, de:  Style 220 / The Fairest of Them 
All...The first to show us that true love lasts forever. Snow White finds her prince and claims her 

https://www.disneyweddings.com/who-we-are
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Textos com sugestões para o planejamento de festas e a divulgação dos 

lançamentos da loja são progressivamente disponibilizados pelo blog Ever After, 

outra ferramenta do site DisneyWeddings. Além disso, no blog também são 

publicadas as história de casais que realizaram seu noivado ou casamento na 

Disney.  

Enfim, se “o consumo de qualquer mercadoria sempre se inicia com um 

investimento de desejo da parte do consumidor e termina, idealmente, pela 

apropriação do objeto pelo mesmo” (DENIS,1998, p. 34); e considerando que os 

desejos sejam de ordem material ou emocional, já que a obtenção de objetos 

também pode originar “uma identidade tribal, (um) sentimento de inclusão num 

grupo” (LIPOVETSKY, 2011, p.100), percebe-se que a aquisição de produtos ou 

                                                                                                                                                           
kingdom. The story of sweet elegance and enduring ove makes this fairy tale come true. Honoring 
Snow White's graceful nature, this timeless, tulle ball gown is accented at the waist with a fairy tale 
corsage of delicately beaded apple blossoms.  

Branca de Neve 

Estilo 220 

A mais bela do reino... 

A primeira a nos mostrar que o 

amor verdadeiro dura para sempre. 

Branca de Neve encontra seu 

príncipe e assume seu reino. A 

história da elegância doce e do 

amor resiliente fazem o conto de 

fadas virar realidade.  

Em homenagem à natureza 

graciosa de Branca de Neve, o 

vestido de tule é amarrado na 

cintura com um delicado cinto de 

flores de macieira.  
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eventos inspirados em contos de fadas oferece aos fãs da Disney a possibilidade 

de envolvimento e de imersão nas histórias. 

Essa imersão é também propiciada, como já mencionado nos capítulos um 

e três, pelas campanhas publicitárias da empresa, que conferem ao público o 

status de personagens dos contos de fadas.  

O site da Disney Store, por exemplo, divulga um vídeo entitulado O que 

realmente significa ser uma princesa? Junte-se à Disney para celebrar a princesa 

que existe dentro de toda garota119. Nesse vídeo, imagens de princesas Disney e 

meninas são exibidas enquanto um texto em primeira pessoa é lido por diversas 

delas; a mensagem fala, grosso modo, das qualidades de uma princesa: por 

vezes temerosa, mas sempre valente e leal, e determinada a conquistar aquilo 

que deseja.  

 

 

 

  

  

 

 

 

    

 

Imagem 52: Campanha publicitária da Disney: O que realmente significa ser uma princesa? 

 

 As campanhas publicitárias da Disney Weddings são desenvolvidas de 

maneira semelhante e posicionam a empresa como responsável por planejar o 

casamento “de princesas que se arriscam a sonhar” e que terão seu “felizes para 

sempre [...] repletos de fantasia, romance e aventura”.120 

 Conclui-se que, imbuídos de significado, os produtos da Disney Store ou os 

eventos preparados pela Disney Weddings configuram-se como extensões das 

                                                           
119Tradução proposta pela pesquisadora.www.disneystore.com/disney-princess/mn/1000016/ 
(Acesso em 26.01.14) 
120Tradução proposta pela pesquisadora, de: Princesses who dare to dream. 
www.disneyweddings.com/disney-boutique/bridal-gowns/ (Acesso em 26.01.14) 

http://www.disneystore.com/disney-princess/mn/1000016/
http://www.disneyweddings.com/disney-boutique/bridal-gowns/
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narrativas dos contos de fadas da Disney, ou seja, como novas traduções dessas 

narrativas para outros sistemas que não o próprio filme.  
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podemos escolher viver em estado de guerra ou em estado 
de hibridização 

(Néstor Canclini) 
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Refletindo sobre a longa história dos contos de fadas, notamos que redes 

de produções distintas e interconectadas sempre foram determinantes para sua 

propagação, até mesmo antes da transformação dessas narrativas em um gênero 

literário. Em outras palavras, os contos de fadas sempre foram marcados pela 

pluralidade de vozes, pelo recontar e pelo adaptar das histórias.  

Como destacado no primeiro capítulo dessa dissertação, na época em que 

os contos pertenciam unicamente à tradição oral de contar histórias, eram seus 

contadores que os mantinham vivos, cada um interpretando-os ao seu modo e 

propondo para eles incontáveis alterações e acréscimos. Posteriormente, é a 

mesma rede plural de vozes, constantemente recontada, reinterpretada e 

expandida, que proporciona materiais para a configuração dos contos de fadas 

como literatura. O advento da imprensa escrita e, mais adiante, dos contos de 

fadas literários acrescenta à teia de produções uma nova mídia: agora, não só a 

voz, mas também o livro conta os contos. 

Ora, se a recriação e propagação dos contos – e de histórias em geral – é 

moldada de acordo com as pessoas e de acordo com as mídias disponíveis em 

cada época, parece óbvio que o surgimento de novas mídias implique, 

igualmente, o surgimento de novas releituras, inseridas nessas mídias, de 

histórias tradicionais.  

Como expusemos no segundo capítulo, nas redes de conteúdos, textos 

originais e textos originados mantêm, entre si, uma relação duplamente vantajosa: 

enquanto o texto originado deve sua existência ao texto original, esse permanece 

na memória das pessoas por conta daquele. Tal pensamento por si só justifica a 

existência de estudos acadêmicos acerca de maneiras menos tradicionais de 

contar histórias que a literatura propriamente dita.  

Norteados por essa linha de pensamento, percebemos que, de alguma 

maneira, ao participar de atividades interativas em parques temáticos da Disney, 

por exemplo, os fãs de contos de fadas tomam para si uma parcela daquilo 

outrora dividido pelos homens e mulheres que contavam histórias oralmente, uma 

parcela daquilo reinventado pelos Irmãos Grimm. 

Além disso, também percebemos que a força de alguns textos originados é 

por vezes tamanha, que eles passam ao status de versões definitivas de 

determinadas histórias. No quarto capítulo desse trabalho, exploramos algumas 

das alterações feitas pela Disney ao conto Branca de Neve, ressaltando que 
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essas e outras alterações configuram-se, no imaginário coletivo, como conteúdos 

originais da história dos Grimm. 

Sendo a Disney, como abordado no terceiro capítulo, uma empresa atuante 

em diversas áreas do entretenimento, propondo para suas narrativas traduções 

em sistemas variados e, consequentemente, propagando-as para diversos nichos 

de consumidores, a força de suas produções no imaginário coletivo é 

compreensível.  

No mais, as campanhas publicitárias elaboradas pela Disney também 

contribuem para a permanência de suas versões no imaginário coletivo. Como 

visto nos capítulos um e cinco, tais campanhas são direcionadas de maneira a 

conferir ao público o caráter de personagens dos contos, imbuindo de sentido 

seus filmes, parques e produtos em geral.    

Esse sentido conferido também contribui em grande escala para a 

fidelização de clientes da marca Disney, afinal, mais que visitar parques temáticos 

ou adquirir produtos para uso pessoal, o público Disney adquire uma chave de 

acesso que permite a imersão e a participação direta no universo dos contos de 

fadas e de todas as outras narrativas exploradas pela empresa.  

Assim como a leitura de um conto escrito nos faz imergir em seu universo, 

a participação em jogos interativos ou a contratação de eventos nele inspirados 

também nos faz, ainda que em modos de engajamento diferentes. Portanto, não 

buscamos a discussão acerca de produções melhores ou piores, eruditas ou 

populares, mas, sim, a compreensão de que cada forma de contar uma história 

contribui, igualmente, para sua manutenção e sobrevivência. 

Ao longo dessa dissertação, portanto, propusemo-nos destacar que a 

criação, a propagação e a interação do público com os contos de fadas se dá – e 

sempre se deu – por meio de produções conectadas entre si, estejam elas 

inseridas na mesma mídia, ou não. Constituída de produções orais, literárias e 

fílmicas, de jogos interativos e de atrações em parques temáticos e, também, de 

produtos e eventos para comercialização, a rede de conteúdos que hoje se forma 

proporciona ao público diferentes graus de imersão nas narrativas dos contos, e 

garante, como já mencionado, a permanência desses contos na memória coletiva. 

Em suma, essa confluência de produções distintas em mídias diversas 

exemplifica a complexificação da realidade tratada por Pierre Lévy, e ilustra um 

processo que, há séculos, caminha com a humanidade na forma da convivência 
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gradativa do oral com o escrito, com o filmado, com o interativo, com o 

participativo e, futuramente, com outros modos de entretenimento que a mente 

humana seja capaz de imaginar.   
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