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1. RESUMO:  
Há tempos, o longa-metragem do conto Cinderela (1950), dos estúdios Disney, é a 

versão que mais atrai o público, principalmente o infantil. Recentemente, para 

manter a interação entre o leitor e a obra, as produções Disney também lançaram 

um livro ilustrado (2011), que contém imagens derivadas da versão cinematográfica. 

Com base na obra de Charles Perrault, uma análise intersemiótica entre o conto, o 

longa-metragem e o livro ilustrado ajudará a compreender de que maneira ocorre o 

processo de tradução e a recepção do público, além de destacar elementos da 

narrativa que elevam a valorização da Literatura Infantil. 

 
2. INTRODUÇÃO 
O gênero contos de fadas surgiu na França, no final do século XVII, proveniente da 

literatura oral popular, com o propósito de proporcionar ânimo e entretenimento às 

famílias e trabalhadores. Charles Perrault foi quem reuniu alguns desses contos 

orais e publicou, em 1697, a obra Histórias ou contos de outrora, que contém uma 

reelaboração das narrativas literárias, apresentando elementos culturais e sociais 

em uma linguagem direcionada ao público infantil. Dentre os clássicos, Cinderela é 

um dos contos mais consagrados dos últimos tempos.  

Walt Disney, famoso por criar personagens marcantes no ramo das animações, 

iniciou sua carreira lançando versões cinematográficas dos contos de fadas, como 

Os três porquinhos e A Branca de Neve e os 7 anões. Após um turbulento período 

de declínio, foi lançada, em 1950, a versão cinematográfica de Cinderela. O sucesso 

inesperado do filme impulsionou a situação financeira do estúdio e sua popularidade, 

não apenas da marca Disney, mas da personagem. Desta maneira, podemos 

observar como a população que adquire uma literatura de massa constrói a imagem 

da Cinderela, sendo que a maioria das pessoas sequer têm conhecimento de suas 

origens ou do autor francês, Charles Perrault.  

É importante ressaltar que, nesta pesquisa, a peculiaridade de cada obra será 

preservada, analisando-se apenas suas semelhanças e distinções em relação à 

linguagem utilizada na adaptação.  

Um estudo como este justifica-se por elevar a valorização da Literatura Infantil, bem 

como sua importância na fase de aprendizagem do aluno e suas teorias (como 

narrativa e o uso das linguagens), que, geralmente, não são vinculadas às obras 

infantis.  



Do mesmo modo, para muitos acadêmicos, a literatura infantil [...] não é um assunto. 
Seu próprio tema parece desqualificá-la diante da consideração adulta. Afinal, ela é 
simples, efêmera, acessível e destinada a um público definido como inexperiente e 
imaturo. [...] Para o leigo, vincular a cálida e amigável atividade de educar e divertir 
crianças a qualquer espécie de teoria é como destruir esse prazer. (HUNT, 2010, p. 
27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVO 
Por tratar-se de um gênero destinado a leitores em fase de formação inicial, o 

estudo dos contos de fadas é pouco valorizado, tanto no âmbito escolar como no 

acadêmico. Por meio deste projeto, será possível elencar elementos que permitirão 

relacionar a adaptação de Walt Disney ao conto de Charles Perrault, enaltecendo as 

características das narrativa que facilitam o entendimento de cada linguagem. 

Mais especificamente, será possível verificar aspectos que auxiliam no ensino da 

Literatura com base na formação humana, já que o tema principal é a moralidade. 

Por meio desse gênero literário, podemos transpor elementos das narrativas para a 

realidade do discente ou leitor,  pois, ao identificar-se com um personagem, é 

possível exteriorizar suas próprias experiências de vida, desencadeando, também, o 

estímulo à leitura, pois a "literatura é porta para variados mundos que nascem das 

várias leituras que dela se fazem. Os mundos que ela cria não se desfazem na 

última página do livro [...] Permanecem no leitor, incorporados como vivência, 

marcos da história de leitura de cada um." (LAJOLO, 2001, p.44) 

 

4. METODOLOGIA 
O projeto investigará os seguintes processos de transladação:  

conto de Charles Perrault  è  longa-metragem de Walt Disney   è livro ilustrado de Walt Disney 

O método que será utilizado para o desenvolvimento do projeto terá matrizes 

baseadas na semiótica, ciência que auxiliará na análise comparativa entre as obras, 

bem como as semelhanças e diferenças entre as linguagens e adaptações. No que 

diz respeito à semiótica da linguagem comunicativa, o referencial teórico será a 

ciência estudada pelo linguista Roman Jakobson, discutida no livro Linguística e 
comunicação (1995). Para um aprofundamento da semiótica relacionada à 

tradução intersemiótica, será utilizada a obra Tradução Intersemiótica (2013), de 

Julio Plaza. E, por fim, para um aparato em relação às teorias da Literatura Infantil, a 

base será a obra de Peter Hunt, Crítica, Teoria e Literatura Infantil (2010).  

 
 



5. DESENVOLVIMENTO 
A análise intersemiótica comparativa entre as obras será realizada por meio dos 

elementos que constituem os processos de trasladação associados à linguagem e 

às narrativas de cada autor. Na época em que os contos foram escritos por Perrault, 

o uso de recursos sincréticos eram inconcebíveis. A imaginação era um fator 

importante para manter um diálogo entre o leitor e a obra.  

Quando Walt Disney iniciou suas primeiras produções, o que chamava a atenção 

era esse sincronismo da trilha sonora, desenho animado e a irreverência de 

personagens caricatos. No entanto, isso não foi motivo para que o público deixasse 

a imaginação em segundo plano, pois, ao contrário do que se julga, estes elementos 

também ajudam e estimulam o público a sonhar, a acreditar e a apreender outras 

formas de ler o mundo. O estudo da tradução intersemiótica possibilita-nos a 

compreensão e interpretação de imagens e simbologias que interagem com a 

narrativa do conto, portanto, a análise também terá como base alguns destes 

conceitos, além dos já destacados anteriormente. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Foi possível iniciar a análise de alguns elementos em comum entre as narrativas de 

Perrault e Disney. Alguns traços realistas permitem reconhecer que as histórias 

ainda são atuais e se passam no nosso mundo. Ao considerarmos que os contos 

foram originalmente escritos no século XVII, devemos, também, relevar que as 

narrativas compõem-se de aspectos culturais, históricos e políticos da época. 

Entretanto, as problemáticas permanecem válidas na contemporaneidade, pois, 

mesmo não sendo idênticas, persistem na atualidade. Um exemplo pode ser notado 

na maneira como são descritas as vestimentas e posição social de Cinderela. 
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