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RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo investigar a relação entre a marca Disney Princess e a criação 
de um universo narrativo compartilhado pelos contos de fadas em produções audiovisuais da 
Disney. Este trabalho considera que os contos de fadas deixaram de ser histórias independentes, tal 
como nas coletâneas dos séculos XVII a XX, e passaram a integrar mesmos mundos narrativos nas 
histórias contemporâneas apresentadas em produções televisivas e outros produtos. Defende-se a 
hipótese que a criação da marca Disney Princess nos anos 2000 ajudou a construir relações 
narrativas que não existiam nos contos de fadas originais e nem nos filmes Disney, unindo as 
personagens das histórias e criando um ambiente propício para que a Disney construa sua própria 
versão de um universo compartilhado pelos contos de fadas. Nesse sentido, defende-se que o 
fortalecimento da marca é um dos agentes que propicia a criação de novos produtos narrativos nos 
quais as histórias de contos de fadas são apresentadas como um mesmo universo narrativo. Para 
verificar como essa conexão entre histórias se dá no caso Disney, optou-se por utilizar como 
metodologia a construção de uma historiografia da marca combinada a análise narrativa dos 
paratextos das marcas Disney e Disney Princess. 

Palavras-chave: contos de fadas; Disney; universo narrativo; marca Disney Princess; paratextos. 
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ABSTRACT  

The present research aims to investigate the relationship between the Disney Princess brand and the 
creation of a narrative universe shared by the fairy tales in audiovisual productions of Disney. This 
work considers that fairy tales are no longer independent stories, as in the collections from the 17th 
to the 20th centuries, and they began to integrate same narrative worlds into the contemporary 
stories presented in television productions and other products. It is hypothesized that the creation of 
the Disney Princess’ brand in the 2000s helped to build narrative relationships that did not exist in 
the original fairy tales or in the Disney films, uniting the characters in the stories and creating a 
conducive environment for Disney to build its own version of a universe shared by fairy tales. In 
this sense, it is argued that the strengthening of the brand is one of the agents that propitiates the 
creation of new narrative products in which the stories of fairy tales are presented in the same 
narrative universe. To verify how this connection between histories occurs in the Disney case, it was 
chosen to use as methodology a construction of a historiography of the brand combined with a 
narrative analysis of the paratexts of the Disney’s and Disney Princess’ brands. 

Keywords: fairy tale; Disney; narrative universe; Disney Princess’ brand; paratexts. 
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Introdução 

 Em 1937, foi lançado o filme “Branca de Neve e os sete anões” pela então Disney Brothers 

Cartoon Studio, empresa que mais tarde viraria a Walt Disney Company. Esse longa-metragem, que 

conta a história de uma menina que é perseguida pela madrasta por inveja de sua beleza, representa 

alguns marcos para o cinema. “Branca de Neve” é o primeiro longa-metragem de animação da 

história, é também o primeiro longa dos estúdios Disney e uma das animações mais importantes que 

usam os contos de fadas como referência temática. Este filme iniciou um tradição dos estúdios 

Disney de adaptar os contos de fadas para o cinema e ajudou a construir o que viria a ser o grande 

império da Disney. 

 Quase 65 anos após esse lançamento, a Walt Disney Company faz outro lançamento 

essencial para a compreensão do problema de pesquisa que está desenvolvido nessa dissertação. 

Nos anos 2000 foi lançada a marca Disney Princess, criada para englobar produtos que usam como 

referência criativa os filmes de princesa e contos de fadas que a Disney lançou ao longo do século 

XX. Com essa criação surgem produtos licenciados que apresentam as princesas e persongens 

correlatos em canecas, toalhas, roupas de cama, fantasias e brinquedos, dentro muitos outros 

artefatos.  

 A relação entre os dois lançamentos citados não é, necessariamente, óbvia. Apesar da marca 

dialogar diretamente com o filme, especialmente com sua personagem principal e com tantas outras 

personagens dos filmes lançados ao longo dos outros anos, seria possível pensar numa relação onde 

a marca afetasse as histórias que foram tão disseminadas por diversos anos? A hipótese que será 

defendida aqui é que sim, é possível traçar um paralelo entre a criação da marca Disney Princess, e 

as mudanças nos modos de ver as narrativas dos filmes de contos de fadas lançados pela Disney. 

Indo um pouco mais longe, o que se pretende mostrar é uma pequena parte de um fenômeno maior, 

que engloba uma completa mudança na maneira como as histórias de contos de fadas passaram a ser 

contadas contemporaneamente.  

 Essa pesquisa toma como ponto de partida que os contos de fadas ganharam um novo modo 

de serem contados no século XXI, deixando de ser apresentados apenas como histórias isoladas e 

passando a figurar narrativas que se conectam e que mantém relações umas com as outras. Este 

trabalho se atenta apenas às narrativas de contos de fadas adaptas pela Disney, buscando descrever 

como se dá esse fenômeno de formação de um universo compartilhado entre as história. A escolha 

pelo caso Disney se dá, pois ele engloba as versões mais conhecidas das adaptações dos contos de 

fadas, por isso, é um bom ponto de partida para começar a entender o fenômeno de transformação 
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que ocorre com a maneira de contar essas histórias clássicas nos dias de hoje. Ao longo de todo 

século XX a Disney lançou filmes que exploravam os contos de fadas e consolidou a temática como 

parte dos elementos que constituiu a própria empresa. Além disso, a Disney também foi responsável 

em consolidar no imaginário do público suas próprias versões para essas histórias. Por isso, analisar 

como se dá o processo de conexão entre as narrativas a partir do caso Disney, pode indicar os 

indícios para a compreensão do fenômeno mais amplo que envolve diversos produtos que vem 

sendo lançados ao longo dos últimos anos. 

 Essa dissertação se limita a olhar para as narrativas de contos de fadas da Disney, 

entendendo que esse caso traz especificidades que não são suficientes para explicar as conexões 

entre narrativas de contos de fadas feitas em outros produtos contemporâneos. No caso Disney, 

considera-se que o lançamento da marca Disney Princess, que surge como uma consolidação dessas 

narrativas em produtos além dos filmes, é um dos agentes responsáveis por essa mudança na 

maneira de apresentar as histórias. Nesse sentido, essa pesquisa se restringe a explorar a hipótese de 

que os diversos produtos comerciais da marca Disney Princess e suas respectivas propagandas 

televisivas ajudaram a criar relações entre as personagens dos filmes que não existiam nas 

narrativas anteriores, nem nos contos de fadas originais e nem nos filmes Disney, alimentando 

assim, uma ideia de que as personagens poderiam aparecer juntas em novas narrativas. 

Esses produtos, ou paratextos como chamaremos aqui, acrescentam sentido para as 

narrativas da Disney, tanto as já lançadas quanto as que ainda estão por vir, possibilitando que o 

público saiba mais sobre as personagens e também que possa construir novos sentidos. Isso se dá 

porque, como nos informa Jonathan Gray (2010) 

Paratextos nos dizem o que esperar da obra, e fazendo isso, eles moldam as 
estratégias de leitura que nos levam para dentro do texto e também nos dão 
todos os conhecimentos prévios importantes pelos quais iremos examinar, 
reagir e avaliar o consumo textual. (GRAY, 2010. p.26)  1

  

 Os produtos Disney ajudam a fornecer a maneira como o público deve olhar para as 

narrativas de contos de fadas da empresa, fornecendo aos novos públicos os conhecimentos prévios 

necessários para conhecer e consumir cada novo produto narrativo que é lançado a partir do gênero. 

Nesse sentido, mudanças nessas narrativas acabam também influenciando a maneira como o 

público recebe novos produtos, mesmo que não-Disney devido ao enorme poder de alcance da 

marca. 

 Tradução livre.1
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 O esforço maior desta dissertação é para demonstrar os elementos que são responsáveis pela 

construção dessa proposta de conexão entre as narrativas. Nesse sentido, entende-se que o processo 

de formação da marca Disney Princess e todos os filmes produzidos com a temática pela própria  

Disney são de extrema relevância para essa discussão. Considerando que essa nova maneira de ver 

os contos engloba um fenômeno maior, e não apenas os produtos da Disney, o processo que será 

descrito nessa dissertação é algo inédito para os contos de fadas, já que essa junção de narrativas  

nunca foi realizada na literatura em cerca de 500 anos de versões dos contos de fadas. Essas 

narrativas não foram idealizadas para serem conectadas, e até então nunca haviam sido. A criação 

de uma ideia de um universo compartilhado entre os contos de fadas, está relacionada às 

representações audiovisuais feitas dessas histórias, com um destaque para o filme Shrek, que 

apresentou essa proposta em 2001. 

 Indo nessa direção, essa dissertação tem como objetivo principal apresentar a relação entre a 

marca Disney Princess e a criação de um universo narrativo compartilhado pelos contos de fadas 

em produções contemporâneas. Seguindo como percurso metodológico o caminho percorrido pelas 

narrativas de contos de fadas desde seu lançamento, a importância que tiveram para a marca Disney 

e a consolidação da marca Disney Princess que engloba apenas essas narrativas com a temática dos 

contos de fadas.  

 Como recorte analítico, este trabalho apresenta uma relação entre os filmes da Disney 

lançados com base nos contos de fadas e os comercias de brinquedo da marca Disney Princess que 

apresentam o entrelaçamento dessa narrativas. Apesar da Disney ainda não ter uma produção 

canônica que consolide essa conexão, considera-se por filme canônico aqueles que foram lançados 

pelo Walt Disney Animation Studio . Em 2017, foi anunciado durante a D23 , conferência da 2 3

Disney, que em 2018 será lançado um filme onde todas as princesas aparecerão juntas pela primeira 

vez . O filme que será produzido pelo Walt Disney Animation Studio, se enquadra no critério de 4

cânone adotado aqui, é a continuação de Detona Ralph que tem uma narrativa que não envolve 

contos de fadas. Segundo as notícias divulgadas sobre o lançamento de Detona Ralph 2, o filme 

contará com a presença de todas as princesas Disney e uma das personagens do filme será 

 Para conhecer mais sobre o estúdio acesse https://www.disneyanimation.com/studio/ourstudio2

 A D23 é uma conferência anual promovida pela Walt Disney Company para anunciar os lançamentos e novidades da 3

marca.

 All Of The Disney Princesses Are Gonna Be In A Movie Together And It's Too Much To Handle - https://4

www.buzzfeed.com/stephenlaconte/all-of-the-disney-princ…e-gonna-be-in-a-movie?
bffbstyle&utm_term=.xl02qqKB9#.rlQNDDkLY Acessado em 16/07/2017.

https://www.disneyanimation.com/studio/ourstudio
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promovida a princesa. O anúncio do lançamento desse filme ratifica que a empresa já vinha criando 

relações entre as histórias lançadas anteriormente, o que reforça o argumento dessa pesquisa. 

 A questão central dessa pesquisa está pautada na mudança observada empiricamente na 

maneira de apresentar as histórias de contos de fadas contemporaneamente. As novas narrativas que 

exploram os contos de fadas apresentam essas histórias como integrantes de um mesmo universo 

narrativo. Esse fenômeno, como será tratada essa questão ao longo do trabalho, figura um processo 

que é inédito para os contos de fadas, já que essas histórias deixaram de ser independentes entre si. 

Ao longo dos séculos XVII a XX, as únicas relações que podiam ser observadas entre essas 

narrativas, além do próprio gênero, eram as uniões em coletâneas e as noções de autoria. Em vários 

produtos contemporâneos, essas narrativas são agora apresentadas a partir de uma ideia de universo 

compartilhado, algo que pode ser visto em produções televisivas e até mesmo literárias. 

 Porém, o que interessa nesse trabalho é pensar em como essa mudança foi possível no caso 

Disney. Parte-se de mais uma hipótese de que as brechas narrativas para a criação de um universo 

compartilhado sempre existiram nos contos de fadas, e que, essa relação pode ser observada pelo 

próprio movimento de re-criação das histórias dos contos de fadas ao longo dos anos. Por isso, o 

título dessa dissertação é um convite ao leitor a pensar se “Sempre esteve tudo ali?” ou se, no caso 

Disney, a marca Disney Princess é um dos fatores preponderantes na criação dessas conexões 

narrativas.  

 O capítulo 3 irá mostrar, especialmente por meio da análise dos paratextos da marca, a saber 

os comerciais de brinquedos, que a contribuição deles foi de ativar algumas dessas possibilidades 

narrativas pré-existentes nas obras, em um momento em que a noção de universos compartilhados 

já estava sendo explorada por outras marcas como a Marvel. Ou seja, a junção dessas narrativas 

acontece em um momento estratégico para a empresa, no qual o público que vai receber esses 

produtos já compartilha do conhecimento necessário para entender as conexões entre as narrativas. 

Nesse sentido, tanto os filmes que já exploram a ideia de universo compartilhado, quanto os 

próprios comerciais e a publicidade da marca Disney Princess acabam funcionando como um 

processo de letramento midiático do público. Entende-se por letramento midiático o processo de 

“leitura” e compreensão dos materiais divulgados pela mídia (LIVINGSTONE, 2004). Essa 

estratégia possibilita que no momento em que o público já está confortável com essa nova 

gramática, possa receber novas narrativas sem que isso coloque em risco o sucesso da marca. As 

questões mais conceituais em relação a formação da marca serão exploradas ao longo do capítulo 2. 

 Outro grande ponto de atenção dessa pesquisa é o fato que essa estratégia de integração das 

personagens em universo é altamente rentável para a marca, pois intensifica a venda de produtos, 
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como pode-se observar no caso do universo de Star Wars criado nos anos 1980, que atualmente 

integra a marca Disney. Por isso, essa pesquisa não se restringe a uma análise narrativa do 

fenômeno, ao contrário, entende que no caso Disney, essa nova maneira de apresentar as histórias é 

muito mais motivada por questões comerciais do que propriamente narrativas. 

 Nesse sentido, o esforço empenhado nessa dissertação visa mapear o processo de formação 

desse fenômeno de conexão entre as narrativas Disney, elucidando as correlações entre a construção 

da marca Disney Princess com a tangibilização dessas novas relações narrativas em um produto 

contemporâneo. Para construir este caminho e descrever essa nova abordagem, optou-se pela 

construção de uma historia dos contos de fadas na literatura e no cinema, bem como uma história da 

empresa  e da marca Disney, combinada à análise narrativa dos paratextos da marca Disney e 

Disney Princess. 

 Seguindo essa lógica, o capítulo 1 apresenta um histórico sobre a trajetória de formação dos 

contos de fadas, visto que essas narrativas surgiram em uma época anterior ao que conhecemos 

como literatura, e sua história de formação enquanto gênero, ajuda a compreender como essas 

narrativas permanecem vivas até hoje. Os contos de fadas foram desenvolvidos, ainda na oralidade, 

apoiados no ato de contar uma história para transmitir conhecimento. Os contos orais eram o meio 

pelo qual diversas  sociedades conseguiam transmitir seus conhecimentos. Mais tarde, com o 

desenvolvimento da literatura, esses contos passaram a ser registrados em livros e coletâneas. Ainda 

assim, mantiveram a função educativa e moralizante que são algumas das principais características 

das histórias de contos de fadas. 

 Dos contos orais até chegarem a versões audiovisuais da Disney, os contos de fadas 

passaram por diversas transformações que influenciaram muito a maneira como eles são 

apresentados hoje em dia. Entre re-apropriações e inserções de novos elementos, a apresentação 

dessas histórias em novas mídias e em novos suportes fez com que os contos pudessem ser 

apresentados aos espectadores até os dias de hoje, por características que são intrínsecas as essas 

narrativas. Entre elas, a elasticidade narrativa (ZIOLKOWSKI, 2009) é a chave para entender como 

essas histórias podem ser adaptadas e modificadas em tantos contextos diferentes sem que percam 

sua essência e como podem ser exploradas comercialmente sem perder a coerência. 

 As transformações que os contos sofreram podem ser observadas muito facilmente por meio 

das diversas versões disponíveis da mesma história. Na primeira versão publicada pelos Irmãos 

Grimm do conto de Branca de Neve, Branca é uma princesa que é a pessoa mais bela do reino, o 

que faz com que sua própria mãe tenha inveja de tanta beleza, mande matá-la. Quando esse conto 

foi apresentado no cinema por Walt Disney, Branca de Neve é uma princesa órfã, e a pessoa que 
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tem inveja de sua beleza é sua madrasta que também é uma bruxa má. Esses exemplos ajudam a 

perceber que esses contos sofreram mudanças ao longo dos anos, e sempre que eram recontados 

sofriam transformações.  

 A primeira versão conhecida da Branca de Neve na literatura é a dos Irmãos Grimm, datada 

de 1812. Mas eles não foram os únicos a fazer essa transposição dos contos orais para a literatura, 

como é mostrado ainda no capítulo 1. Na trajetória do desenvolvimento dos contos de fadas, 

grandes autores deram suas contribuições, sendo responsáveis pela permanência desses contos por 

mais de cinco séculos na literatura. Os primeiros registros dos contos de fadas são atribuídos aos 

italianos Giovan Francesco Straparola e Giambattite Basile. Estes influenciaram as obras de outros 

grandes autores, como Charles Perrault e Marie-Catherine d’Aulnoy, ambos franceses, que foram os 

primeiros a direcionar esse contos para um público infantil, ainda que a noção de infância não 

existisse no momento. 

 Apesar disso, grande parte das histórias conhecidas até hoje, e que influenciaram as 

adaptações realizadas por Walt Disney, fazem parte da coletânea “Children’s and Household Tales” 

de Jacob e Wilhelm Grimm. Os Irmãos Grimm foram consagrados por seus contos e viraram a 

grande referência dos contos de fadas clássicos. Mais tarde, em 1835, Hans Christian Andersen, 

também passou a integrar o grupo dos autores referência, devido a importância de seus textos para a 

sociedade daquele momento, que serviram como base para diversas adaptações. Outros autores 

como Lewis Carrol e Charles Dickens, também foram muito importantes, sendo estes responsáveis 

por introduzir nos contos de fadas questões mais atuais relacionadas ao processo de industrialização 

e urbanização. 

A partir dos filmes de contos de fadas da Disney, há uma grande disseminação de produtos 

comercializados baseados nas temáticas das histórias e um crescimento cada vez mais significativo 

da marca Disney. Algo que também é englobado pelo capítulo 1, no breve histórico da empresa e 

das produções Disney. A empresa vai sendo desenvolvida apoiada nesses produtos que são muito 

consumidos pela sociedade e tem um marco de expansão a partir da década de 1970, com a 

integração dos parques temáticos com as produções cinematográficas de Walt Disney. Outro ponto 

que também facilita a consolidação da marca e dos filmes é a expansão do VHS que possibilita o 

consumo repetido dessas histórias. A Disney vai se tornando uma referência no mercado do 

entretenimento e pautando a maneira como novos produtos são feitos e consumidos. A esse 

processo, o autor Alan Bryman (1999), dá o nome de Disneyzation, a saber, a maneira pela qual os 

produtos e os princípios disseminados pela Disney marcam gerações em diversos setores da 

sociedade.  
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Esses elementos são de grande importância para entender como os filmes da Disney 

serviram de referência para formar o storytelling da marca Disney e culminaram no 

desenvolvimento da marca Disney Princess, temática que abre a discussão do segundo capítulo 

desta dissertação. A marca, que foi criada em 2000, já sofreu algumas mudanças em relação às 

personagens que a integram. Em sua primeira formação, as princesas que faziam parte da franquia 

eram: Branca de Neve , Cinderela , Aurora , Ariel , Bela , Jasmin , Pocahontas , Mulan , e a fada 5 6 7 8 9 10 11 12

Sininho . Na época, a fada Sininho também integrava a marca porque apesar de não ser uma 13

princesa, fazia parte de uma história de contos de fadas. Em 2005, a Disney criou um franquia 

especialmente para as fadas, e Sininho, passou a ser conhecida mundialmente como Tinker Bell, seu 

nome original, e deixou de integrar a franquia.  

Os anos que seguiram à criação da Disney Princess foram marcados por um expressivo 

sucesso de venda dos produtos, com a marca atingindo mais de 3 bilhões em vendas no ano de 

2012 . Para além de brinquedos, canecas, fantasias, produtos de decoração e roupas de cama e 14

banho, a marca também lançou uma série de produtos audiovisuais, sempre preservando a 

individualidade das histórias.  

No entanto, quando a marca foi criada, já havia quase 20 anos desde o lançamento do último 

filme de princesa , então não havia novidades para oferecer ao público em termos de personagens.  15

A novidade começaria a ser construída a partir da marca, com o início entre as conexões narrativas 

que foram sendo elaboradas pelos comerciais da marca. Além disso, a grande disseminação dos 

produtos da franquia, trouxeram de volta narrativas lançadas muitos anos antes, apresentando esses 

produtos para as novas gerações, prática que a empresa já tinha mesmo antes da marca. O consumo 

 Personagem principal do filme “Branca de Neve e os sete anões”, lançado em 1937.5

 Personagem principal do filme “Cinderella”, lançado em 1950.6

 Personagem principal do filme “A Bela Adormecida”, lançado em 1959.7

 Personagem principal do filme “A pequena sereia”, lançado em 1989.8

 Personagem principal do filme “A Bela e a Fera”, lançado em 1991.9

 Personagem coadjuvante do filme “Aladdin”, lançado em 1992.10

 Personagem principal do filme “Pocahontas”, lançado em 1995, que apesar de ser uma princesa na história original, 11

sua história não é de contos de fadas.

 Personagem principal do filme “Mulan”, lançado em 1998, que não apresenta a personagem como uma princesa.12

 Sininho é uma fada no filme Peter Pan, lançado pela Disney em 1953.13

 http://www.mcngmarketing.com/how-disney-princesses-became-a-multi-billion-dollar-brand/#.WV65_cZ2qRt 14

acessado em 06/07/2017.

 A pequena sereia, representada na marca pela princesa Ariel, foi lançado pela Disney em 1991.15

http://www.mcngmarketing.com/how-disney-princesses-became-a-multi-billion-dollar-brand/#.WV65_cZ2qRt
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intenso dos produtos da marca também possibilitou que a Disney conseguisse entender que haviam 

demandas claras de mercado para o lançamento de novos filmes usando a temática, algo que foi 

consolidado em 2009. Quase 10 anos após o lançamento da primeira versão da marca, as integrantes 

foram atualizadas, com a inclusão de Tiana, a primeira princesa negra da Disney, apresentada no 

filme “A princesa e o sapo” . No ano seguinte, em 2011, a princesa Rapunzel também foi incluída 16

na franquia, após o lançamento do filme “Enrolados” .  17

A Disney não comunica para o público os critérios que fazem uma personagem entrar na 

franquia, lidando com a marca Disney Princess apenas como parte de sua estratégia de 

comercialização de produtos correlatos aos filmes, sendo a marca uma subsidiária da Disney 

Consumer Products and Interactive Media . Apesar disso, o público não enxerga a marca dessa 18

maneira, e se apropria dela para pensar as narrativas relacionadas aos filmes. Muitos fãs que 

integram uma famoso fórum de informações sobre a Disney elaboraram suas próprias regras e 

teorias para a inclusão das personagens na franquia, a partir das escolhas feitas pela Disney. 

Segundo a Wikia Disney Princess, para “se tornar uma princesa oficial” , a personagem tem que 19

atender a um dos critérios: “ter um papel principal em um filme de animação da Disney, ser humano 

ou quase semelhante à humana (por exemplo, Ariel), e não aparecer, apenas em uma sequência de 

um clássico”. A construção de teorias pelos fãs sobre as regras da construção da franquia, demonstra 

o poder de interlocução dos produtos da marca com os filmes, mas não será foco de análise nessa 

pesquisa. 

A motivação da junção das personagens em uma marca direcionada para venda de produtos, 

foi sinalizada pela Disney como uma formalização de um sentimento que já estava presente nos fãs. 

A empresa viu que já havia no público “uma vontade de ser princesa”  e construiu a marca para 20

fazer objetos que ajudassem a tangibilizar essa representação e lucrar com isso. Na época de 

lançamento da marca, a Walt Disney Company passava por uma crise financeira  e precisava de 21

estratégias que incentivassem o consumo por novas gerações. A marca precisava se reinventar e 

 O filme é baseado no conto de fadas “O príncipe sapo”, dos Irmãos Grimm.16

 O filme é baseado no conto de fadas “Rapunzel”, dos Irmãos Grimm.17

 Divisão da empresa que cuida de licenciamentos e merchandising. 18

 Comunidade construída pelos fãs. Disney Princess in Wikia - The Home of Fandon. Acessado em 27 de agosto de 19

2016.

 Tradução livre. Orenstein, Peggy (December 24, 2006). "What's Wrong With Cinderella?". The New York Times. The 20

New York Times Company. Acessado em 21 de agosto de 2016.

 A Disney enfrentava dificuldade para conquistar novos públicos e enfrentava uma alta concorrência com outros 21

estúdios (NADER, 2014).

http://www.nytimes.com/2006/12/24/magazine/24princess.t.html?pagewanted=2&_r=0&ei=5088&en=8e5a1ac1332a802c&ex=1324616400&partner=rssnyt&emc=rss
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sofria com a concorrência das animações lançadas pela Dream Works e por outros estúdios. 

Levando tudo isso em consideração, é impossível olhar para o caso Disney apenas pensando nas 

narrativas já que esse processo passa por toda a estratégia de negócio da empresa. 

A marca Disney Princess funciona para a empresa como uma alternativa para manter a 

relação passado-novidade entre os filmes, o que pode ser visto pela inclusão das princesas sempre 

que há o lançamento de um novo filme. Cada nova princesa, reativa a marca, que lança novos 

produtos e gera um ciclo de consumo dos filmes antigos para as gerações que ainda não conhecem 

as histórias antigas. Como aconteceu com Merida, princesa do filme Valente, lançado em 2012. 

Simbolicamente essa inclusão de uma nova princesa à marca acontece normalmente em um dos 

parques da Disney, geralmente no Magic Kingdom. 

Desde 2012, não há a inclusão de novas princesas na marca Disney Princess, mesmo com o  

lançamento do filme Frozen, que apresenta duas princesas e é a versão da Disney para o conto da 

Rainha de Gelo, de Hans Christian Andersen. As personagens não foram inclusas na marca e 

ganharam sua própria franquia de produtos. Apesar disso, a marca Disney Princess continua muito 

forte no mercado, vendendo muitos produtos, como pode ser visto no relatório financeiro da Mattel, 

empresa que licencia os produtos Disney. Até 2015 a marca licenciou 120 linhas de produtos e 

faturou mais de 3 bilhões de dólares por ano. 

 Grande parte do conteúdo do capítulo 1 é apoiado nos trabalhos de Jack Zipes, que é 

professor de alemão da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e atualmente a maior 

referência sobre o tema contos de fadas. Zipes é editor do periódico Marvels & Tales, um dos  

únicos periódicos que se preocupa com os contos de fadas mais enquanto gênero e narrativa, do que 

em relação a seus efeitos, como se propõe essa dissertação. Zipes dedicou sua vida no estudo da 

formação dos contos de fadas, tendo publicado seu primeiro livro sobre o tema no ano de 1979, 

onde ele discorre sobre teorias radicais a respeito dos contos. Sua coletânea possui mais de 15 livros 

sobre o tema, além de diversos artigos publicados onde ele busca descrever diversos aspectos 

relacionados aos contos, desde suas origens até elementos mais técnicos inerentes aos textos. O 

principal livro mencionado neste primeiro tópico foi escrito no ano de 1985, e atualizado em 2006 

para uma segunda edição. Fairy Tales and the Art of Subversion, “Contos de Fadas e a Arte da 

Subversão”, traz um histórico detalhado da formação do tema, explorando como cada autor, em seu 

tempo foi se apropriando dos contos, de acordo com as funções sociais que lhes eram atribuídas. O 

autor não possui obras traduzidas para o português, por isso, todas as citações que lhe serão 

atribuídas são traduções livres da autora deste trabalho. 
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 É importante mencionar ainda, que por mais que este autor tenha uma vasta obra sobre o 

tema, é possível encontrar muitas referências bibliográficas sobre os contos de fadas, autores como 

Todorov (2014) e Ziolkowski (2009), exploram aspectos do gênero que também contribuíram 

bastante para a discussão formulada nesse material. Porém, muito da produção bibliográfica da área  

se apresenta menos focada nos aspectos textuais e históricos do gênero, estando a maior parte da 

bibliografia de contos de fadas situadas no campo da psicologia, com foco na relação dos 

comportamentos humanos baseados em modelos psicológicos criados pelos contos. Um dos temas 

mais recorrentes na área, está relacionado a como as meninas se comportam socialmente a partir dos 

modelos de princesas oferecidos pelas obras e as síndromes psicológicas associadas às histórias.  

 Por mais que essas discussões não estejam presentes neste trabalho, elas não deixam de 

circundar o tema, pois de fato dialogam com as produções. O processo de “aprincesamento” de 

algumas personagens que será abordado no capítulo 2 não será visto pelo viés de impacto na 

recepção, no entanto, é um assunto que pode render futuros trabalhos. No Brasil existem diversos 

trabalhos sobre os contos de fadas nas área da psicologia da educação, porém não há, basicamente, 

bibliografia que se preocupe em entender as possibilidades narrativas que os contos oferecem para a 

produção de novas obras, por isso este trabalho é um esforço de contribuição neste aspecto, 

compartilhando assim a proposta do autor Jack Zipes. 

Além dos históricos sobre os contos de fadas e a trajetória de formação da marca Disney/

Disney Princess, outros pontos são importantes para que seja possível estabelecer as relações  entre 

as marcas e as narrativas que norteiam este trabalho e que ajudam a comprovar a hipótese proposta. 

Por isso, o capítulo 2 traz uma abordagem menos histórica e um pouco mais focada nas teorias que 

orientam a discussão proposta. Sendo assim, o foco está na formação do storytelling da marca 

Disney, explorando as questões mais conceituais em torno do que está sendo chamado aqui de “a 

tríplice de sucesso da Disney”: marca, narrativa e produtos. 

Para isso, o capítulo 2 traz uma discussão sobre a formação da marca Disney, inserida no 

contexto da cultura da convergência (JENKINS, 2009) associando as expansões da empresa com as 

modificações em seus produtos e estratégia de abrangência da marca. Esse contexto é essencial para 

entender como a empresa associa entretenimento e marketing, num momento em que as produções 

audiovisuais caminham cada vez mais para narrativas transmídia (JENKINS, 2003). Também serão 

exploradas as questões do storytelling das marcas (MASSAROLO, 2014) do grupo Disney, que 

orientam as franquias e produções da empresa. 

Nesse sentido, também será explorada a formação da marca Disney Princess e da 

publicização de seus produtos, levando em consideração os esforços da empresa para criar uma 
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franquia coerente com as narrativas já lançadas. Nesse aspecto, o processo de “aprincesamento” de 

algumas personagens de produções que não exploram a temática dos contos de fadas, é essencial 

para manter a coerência entre as histórias e os produtos. Tudo isso, aponta para a discussão central 

desta dissertação, sobre a função desses materiais, produzidos posteriormente ao lançamento das 

narrativas, na criação de relações que não estavam nas obras originais. Para tal, traz uma discussão 

sobre paratextos (GENETTE, 2009; GRAY, 2010), como sendo responsáveis por adicionar sentidos 

extras aos filmes e às próprias histórias de contos de fadas.  

Como recorte metodológico, foram levantados dois aspectos para a seleção dos paratextos a 

serem analisados. O primeiro ponto é que a marca explora quase que exclusivamente o universo 

infantil em seus produtos e o segundo ponto é que os brinquedos figuram um lugar de construção de 

novas narrativas para crianças (WOHLWEND, 2009). Por isso, o material de paratextos analisado 

no terceiro capítulo está focando apenas em comerciais de brinquedos da marca Disney Princess, 

desconsiderando produtos para casa, higiene pessoal, coletâneas de livros de colorir, dentre muitos 

outro produtos que englobam a franquia. Como será mostrado, nos comerciais de brinquedo 

começaram a ser construídas algumas das relações que ajudam a pensar em uma possível junção 

entre as personagens das narrativas originais.  Nos comerciais, as princesas aparecem juntas e as 

crianças são convidadas a brincar como elas como se elas fossem todas partes de uma mesma 

história. Essa possibilidade abre caminho para a criação de novos produtos audiovisuais, nos quais 

as personagens fazem parte de um mesmo universo narrativo. 

Gray (2010) destaca a importância dos estudos sobre os paratextos, mostrando que “(…) os 

estudos sobre paratextos não apenas prometem nos dizer o que esperar sobre como um texto cria 

significado para seus consumidores; como também nos prometem dizer como um texto cria 

significado na cultura popular e na sociedade.”(GRAY, 2010. p.26) Essa abordagem ajuda a criar 

um entendimento sobre como as narrativas sobre os contos de fadas são vistas na sociedade 

contemporânea e como estão inseridas na lógica da cultura da convergência. 

 Os paratextos da Disney funcionam como um guia de leitura para produtos que são lançados 

sobre a temática e ajudam a criar novos sentidos para os textos contemporâneos que exploram os 

contos de fadas. Seguindo essa tendência, produtos começam a ser desenvolvidos com essa nova 

possibilidade de leitura, como é o caso do filme “Descendentes”. Produzido pela Disney em 2013, o 

filme explora uma alternativa de leitura para os contos de fadas, considerando que há uma terra 

onde todos os personagens clássicos vivem juntos e felizes e seus filhos frequentam a mesma 

escola. O filme desenvolve sua narrativa num caminho que sai completamente das histórias 
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clássicas, ao apresentar como trama principal a exclusão social dos filhos dos personagens vilãos 

das histórias originais.  

 Para demonstrar como estes paratextos ajudaram a construir novos sentidos para os contos 

de fadas na atualidade e foram um dos agentes responsáveis, no caso Disney, pela conexão entre as 

histórias de contos de fadas produzidas anteriormente, o terceiro e último capítulo desta dissertação 

traz uma análise que combina os comerciais de brinquedo da marca Disney e Disney Princess. Por 

meio dessa análise combinada será possível perceber como se deu essa interlocução entre as 

histórias. 
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1. Contos de fadas e a relação com a Disney 

 “Era uma vez uma princesa que tinha perdido seu pai… ”, “era uma vez uma menina que 22

andava com uma capa vermelha… ”, “era uma vez um casal de irmãos andando na floresta… ”. 23 24

Era uma vez um monte de histórias que começavam com “era uma vez”. Os contos de fadas existem 

no mundo desde antes da invenção dos impressos e permanecem vivos até hoje em produtos 

narrativos contemporâneos. Desde sua criação até os produtos audiovisuais, um enorme caminho foi 

percorrido por essas histórias. Parte desse caminho é essencial para essa pesquisa.  

 Neste capitulo é mostrado que os contos de fadas sempre serviram a sociedade em que 

estavam inseridos, desde sua origem oral, responderam às demandas de seu tempo e suas 

respectivas transformações sociais. Sua capacidade de adaptação é o trunfo da sua permanência ao 

longo dos séculos. Parte do argumento desta dissertação, de que hoje essas histórias são 

influenciadas pelas relações criadas pelos paratextos da marca Disney Princess, não configura, 

necessariamente, um processo novo para o contos de fadas, já que desde sempre, eles estiveram a 

serviço das sociedades. Hoje, inseridos em uma sociedade extremamente comercial, uma das 

maneiras de continuarem existindo deve-se a sua associação com as marcas. 

 Nas páginas a seguir encontra-se um histórico da trajetória de formação dessas narrativas, 

que compõem um gênero que começou a se constituir na oralidade e foi consolidado na literatura 

com a contribuição de diversos autores. Indo além, ultrapassou a barreira do livro e chegou aos 

cinemas e produtos televisivos. Os contos de fadas permanecem como uma temática muito forte em 

produtos audiovisuais que atraem a atenção de espectadores de diferentes idades. Essa consolidação 

em novas mídias, apesar de outras contribuições, foi exponencialmente alavancada por um nome e 

uma empresa que marca seu papel também na história do gênero: a Walt Disney Company.  

 Muito mais do que consolidar versões audiovisuais para os contos de fadas, Walt Disney 

montou seu império a partir dessas histórias, se apropriando da temática para ajudar a cunhar a 

identidade do que viria a ser Walt Disney Company. Por isso, não se pode pensar em uma  história 

dos contos de fadas que, de certa forma, não conte também a história dessa empresa. Nesse sentido, 

esse capítulo segue com a missão de recuperar os antecedentes das produções contemporâneas onde 

se inserem as produções audiovisuais contemporâneas sobre os contos de fadas, destacando a 

importância da  Disney nesse contexto. 

 Trecho do conto “Branca de Neve e os sete anões” dos Irmãos Grimm22

 Trecho do conto “Chapeuzinho Vermelho” dos Irmãos Grimm23

 Trecho do conto “João e Maria” dos Irmãos Grimm24
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 Sendo assim, no primeiro tópico deste capítulo, encontra-se um apanhado do percurso que 

os contos de fadas percorreram desde sua origem até os dias de hoje. Inicialmente, vamos destacar 

os autores que ajudaram a consolidar o gênero na literatura. Também há uma breve discussão sobre 

a função desse tipo de narrativa na sociedade e como ela foi ganhando novos espaços e sentidos. As 

re-apropriações e inserções de novos elementos nas histórias, acionadas pela utilização do gênero 

em novas mídias, causaram diversas alterações na narrativa, mudando a maneira como elas são 

construídas e apresentadas ao público. No entanto, a essência “contar histórias” nunca foi perdida 

nas obras construídas a partir do gênero. 

 Já no segundo tópico, é apresentado o processo de apropriação dos contos pelo cinema, 

especificamente por Walt Disney, discutindo as implicações dessa transposição das histórias para 

novas mídias e como esse processo auxilia na permanência dos contos de fadas no imaginário 

coletivo. Os filmes selecionados são os produzidos pelos estúdios Disney e são destacadas algumas 

das principais mudanças que foram realizadas nos filmes em relação às obras literárias. O tópico 

não traz uma análise comparativa conto a conto, mas um historização das mudanças e uma 

contextualização sobre as histórias para aqueles que não estão familiarizados com as narrativas. Os 

filmes apresentados são apenas aqueles que se referem aos contos de fadas e as princesas, visto que 

eles os produtos que compõe a marca Disney Princess, e o conhecimento prévio dessas narrativas é 

essencial para a entender como surge a marca e a relação que é criada, a posterior, entre marca e 

narrativa. 

1.1 - Contos de fadas: da literatura para o cinema 

(…) o conto de fadas não é senão uma das variedades do [conto] 
maravilhoso e os acontecimentos sobrenaturais aí não provocam 
qualquer surpresa: nem o sono de cem anos, nem o lobo que fala, nem 
os dons mágicos das fadas (para citar apenas alguns elementos dos 
contos de Perrault). (TODOROV, 2014. p 60) 

O gênero dos contos de fadas surge de uma matriz oral, bem como diversos outros gêneros. 

Por isso, é importante entender o que faz de uma narrativa um conto de fada. Para Tzvetan Todorov 

(2014), o gênero é uma variação do gênero fantástico e do conto maravilhoso, no qual o uso dos 

elementos sobrenaturais não causa surpresa para os leitores. Para ele, estamos falando em uma 

narrativa de conto de fadas, quando “o herói tem sua superioridade (de grau) sobre o leitor e as leis 

da natureza” (TODOROV, 2014. p. 15). Ou seja, os personagens podem dialogar com o 

sobrenatural sem que aja qualquer tipo de problema para a compreensão do leitor. Essa breve 
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definição permite contextualizar, minimamente, como as histórias são inseridas dentro do gênero 

conto de fadas. No entanto, ao invés de tentar definir se uma narrativa é ou não um conto de fadas, 

o que se fará aqui é ir direto aos autores e as histórias que já são reconhecidas como tal , pois a 25

estrutura das narrativas não são o foco dessa pesquisa. Parte-se do que já está consolidado para 

traçar o caminho histórico que foi percorrido por essas narrativas. 

 A trajetória de formação dos contos de fadas tem início com os contos orais ou contos 

populares. O costume de contar histórias é anterior ao que hoje chamamos de literatura. Segundo 

Walter Ong, “expressões orais existem e surgiram sem nenhum apoio da escrita, já as expressões 

escritas, nunca existiriam sem o suporte oral” (ONG. 1982, p.8). Essas histórias só foram inseridas 

na literatura porque já existiam nas culturas orais. Os contos orais eram o meio pelo qual os povos 

tinham para transmitir seus conhecimentos, já que, ainda segundo Ong, “culturas orais não 

conseguiam gerar categorias [de conhecimento] então, eles precisavam usar histórias de humanos 

para guardar, organizar e comunicar tudo que eles sabiam” (ONG. 1982, p.138). Muito antes dos 

contos de fadas serem o que conhecemos hoje, muitas histórias já eram contadas em diferentes 

civilizações de várias partes do mundo. Essas histórias, identificadas pelo termo folktales, 

atravessaram gerações literalmente, de boca em boca, até se tornarem os contos de fadas modernos.  

 O termo folktales, folk= povo e tale= conto/história, é utilizado para designar as histórias 

que eram contadas oralmente e que traziam consigo uma função comum que era a de civilizar e 

educar o povo e fazer com que determinadas regras e tradições fossem mantidas vivas. Com a 

transposição desses contos para a literatura, esse função educativa e moralizante permaneceu viva, 

sendo o principal traço das histórias de contos de fadas. Cada civilização, a partir do momento em 

que começou a desenvolver sua própria literatura, buscou maneiras de distinguir suas histórias das 

de outros povos. Por isso, apesar de existirem várias histórias parecidas em diversas partes do 

mundo, em cada local onde ela é contada, a história apresenta suas peculiaridades e conta com a 

inserção de novos elementos. Ao longo dos anos, especialmente a partir do século XV, essas 

histórias foram sendo inseridas na literatura por diversos autores e foram tomando a forma que 

conhecemos atualmente. Muito mudou desde as primeiras histórias e, mesmo depois dessas 

narrativas conquistarem o status de gênero infanto-juvenil, muitas mudanças ainda estariam por vir. 

Algumas razões para o gênero dos contos de fadas permanecer vivo até os dias de hoje é que 

um conto de fadas carrega múltiplos significados e é ressignificado a cada nova versão que é feita 

dele. Jan Ziolkowski (2009) comenta que, além dessas características, outra grande razão que 

 Para um estudo mais aprofundando sobre a formação do cânone, ver Jack Zipes (diversas obras).25
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mantém o gênero vivo é a nostalgia. Ele sugere que alguns adultos se aproximam dessas histórias e 

do próprio gênero para relembrarem sentimentos da infância. O autor ainda destaca que, uma das 

maiores características desse gênero é sua interpretabilidade e elasticidade, ou seja, sua capacidade 

de ser readaptado e manter sua essência. O autor sugere que essa seja, talvez, a principal razão para 

que essas histórias tenham sobrevivido ao longo de milhares de anos e também o motivo pelo qual 

tantas histórias tenham se repetido em diferentes culturas e países. Ziolkowski também cita que os 

contos sobreviveram não apenas por causa das mensagens que carregam, mas por sua capacidade de 

serem construídos em diferentes formas. Assim, destaca o papel das adaptação desse gênero para 

outras formas de entretenimento que não o livro, leia-se televisão e cinemas, consolidando a 

importância dos produtos Disney e de outras produções audiovisuais para permanência do gênero 

vivo nos dias de hoje. 

Para entender melhor a maneira como os contos de fadas persistiram durante tantos anos e 

estão vivos até hoje em diferentes plataformas, Zipes (2006) também nos indica que a recepção 

desses contos clássicos foi muito influenciada por diferentes situações ao longo dos anos. Variantes 

culturais, diferenças de tradução e ideologias influenciaram a maneira como as pessoas liam os 

contos ao longo do tempo. O autor destaca ainda que, para existir, os contos de fadas sempre 

dependeram de customizações, rituais e valores das sociedades às quais estão atrelados, 

conservando assim, uma relação direta com o meio em que estão inseridos. 

 Os estudos sobre as origens dos contos de fadas, principalmente desenvolvidos na Europa, 

apontam que, inicialmente, os contos orais tinham uma função moralizante para a sociedade. Eles 

relatavam histórias de pessoas que tinham passado por situações inusitadas no cotidiano e traziam 

sempre algum ensinamento que melhorasse o convívio social. Além disso, também eram 

responsáveis por manter determinados assuntos em pauta e garantir que assuntos proibidos não 

fossem discutidos. Até o século XVI, a maior parte das sociedades não faziam distinção entre 

adultos e crianças (ARIÈS, 1986). Por isso, só é correto afirmar que os contos de fadas são um 

gênero infanto-juvenil a partir do século XVII. Com a invenção da infância, houve também uma 

radical mudança no conteúdo dessas histórias e na maneira como elas eram contadas. A invenção da 

infância trouxe muitas mudanças para a sociedade, especialmente para a ideia de família. Porém, 

nesse momento, o que suscita a maior mudança e atingirá diretamente a função das histórias é a 

criação da escola. Como Philippe Ariés informa no livro "História social da criança e da família”:  

A escola substituiu a aprendizagem como meio de educação. Isso quer 
dizer que a criança deixou de ser misturada aos adultos e de aprender 
a vida diretamente, através do contato com eles. A despeito de muitas 
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reticências e retardamentos, a criança foi separada dos adultos e 
mantida à distância numa espécie de quarentena, antes de ser solta no 
mundo. (ARIÈS, 1986, p.11) 

 No entanto, como é mostrado a seguir, nem sempre essas histórias pretendiam atingir só 

crianças. A separação entre crianças e adultos fez também com que as narrativas passassem a ser 

direcionadas para diferentes públicos, e com isso ganhassem características diferentes. A função 

moralizante que os contos exerciam sobre as crianças e sobre a sociedade fazia parte de um projeto, 

como destaca o autor:  

(…) do grande movimento de moralização dos homens promovidos 
pelos reformadores católicos ou protestantes ligados à Igreja às leis ou 
a Estado. (…) A família tornou-se o lugar de uma afeição necessária 
entre cônjuges e entre pais e filhos, algo que ela não era antes. Essa 
afeição se exprimiu sobretudo através da importância que se passou a 
atribuir a educação. (ibdem) 

  

 Nesse sentido, os contos de fadas passaram a ter uma função não apenas moralizante, mas 

também educacional. Isso pode ser visto em obras de alguns autores, como os Irmãos Grimm, que 

lançaram edições educacionais de suas obras. Ao longo da formação do gênero, as mudanças na 

sociedade foram afetando a maneira como essas obras eram desenvolvidas. 

as novas possibilidades de participação na ordem social (...) são a 
razão para que em cada novo estágio da civilização, em cada novo 
período histórico, os símbolos e configurações dos contos fossem 
ganhando novos sentidos, sendo transformados e eliminados de 
acordo com as necessidades e os conflitos do povo frente a nova 
ordem social  [tradução da autora] (ZIPES, 2006, p. 6) 26

Além de pensar nas funções que esse contos foram ganhando ao longo dos séculos, de 

acordo com a sociedade em que estavam inseridos, esse trecho também é útil para pensar na 

sobrevivência das histórias durante tantos séculos. Ao evoluir e se adaptar às necessidades sociais e, 

ao mesmo tempo, manter sua essência, esses contos garantiram um lugar especial não só na 

literatura, mas também no imaginário e formação individual das pessoas. 

Sobre a essência temática dos contos de fadas, muitas das referências vem das histórias 

mitológicas da Idade Média, porém, esses elementos passaram por transformações. 

 Tradução livre.“(…) new possibilities for participation in the social order (...). This is why, in each new stage of 26

civilization, in each new historical epoch, the symbols and configurations of the tales were endowed with new meaning, 
transformed, or eliminated in reaction to the needs and conflicts of  the people within the social order.
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As deusas viraram bruxas, uma fada má ou madrastas; a jovem 
princesa, foi transformada em um herói; laços familiares e matriarcais 
tornaram-se patriarcais; a essência dos símbolos, que era baseados em 
rituais matriarcais ou pagãos, foram retirados ou transformados em 
símbolos benignos e o padrão de ações que era sobre amadurecimento 
e integração aos poucos foi ficando fortemente relacionado a 
dominação e riqueza.  [tradução da autora] (ZIPES, 2006, p. 7) 27

Os fairy tales, ou contos de fadas, começaram a aparecer de maneira escrita a partir do 

século XVI por meio de textos de diversos autores que formaram a base do que se tornaria a 

literatura infantil. Inicialmente, os autores que mais se destacaram nesses registros foram os 

italianos Giovan Francesco Straparola e Giambattite Basile. Straparola e Basile são dois autores 

importantíssimos na história da literatura dos contos de fadas. Eles são reconhecidos por inaugurar 

essa vertente literária e também por serem grandes influenciadores dos contos de origem francesa, 

atribuídos principalmente a Charles Perrault. 

Straparola lançou seu primeiro livro em 1508, muito baseado nos contos orais. Sua literatura 

não era exclusivamente feita de contos e continha muita obscenidade e pornografia, um exemplo de 

que, como já foi dito, em sua origem os contos de fadas não eram infantis, nem havia uma 

preocupação sobre isso. Outra característica presente em seus textos era a pouca atenção dada às 

questões moralizantes (ZIPES, 2006). 

A obra de Basile também foi baseada nas histórias orais, mas acredita-se que ele teve 

também influência nos textos de Straparola. Lançado em 1634-36, “The Tales of Tales”, trouxe em 

sua temática poder, civilização e transformação, e também uma questão muito importante para o 

gênero: a magia. As histórias de Basile traziam a ‘lady fortuna’, a sorte, representada como uma 

fada. Em italiano, fata vem de fé, acreditar. A figura da fada significava nos contos a única chance 

de mudança de vida ou situação social. Por isso, contos de fé, contos de fada (ZIPES, 2006).  

Charles Perrault foi, na França, um dos nomes mais expressivos do gênero dos contos de 

fadas. Ele foi pioneiro ao voltar o seu trabalho literário para o público infantil. Na época em que 

Perrault começou a escrever seus textos, a noção de infância como uma fase especial da vida 

começava a tomar forma. Os contos eram um meio de iniciar uma moralização social o quanto antes 

na vida das pessoas, apresentando-os para crianças. Esse modelo, de uma literatura infantil, só foi 

consolidado de fato, no século XIX em grande parte da Europa e na América do Norte.  

 Tradução livre.“(…) the goddess became a witch, an evil fairy, or a stepmother; the active, young princess was 27

changed into an active hero; matrilineal marriage and family ties became patrilineal; the essence of the symbols, based 
on matriarchal rites, was depleted and made benign; and the pattern of action that concerned maturation and integration 
was gradually recast to stress domination and wealth.”
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Mas a contribuição de Perrault e de outros autores contemporâneos a ele na França foi bem 

maior. Eles não só especificaram melhor para que público se dirigiam os contos de fadas, como 

também trabalharam para construção de um gênero específico que englobasse essas histórias. Zipes 

(2006) defende que grande parte do crédito que foi dado a Perrault pertence, na verdade, a algumas 

escritoras francesas cuja a sociedade altamente machista da época fez questão de abafar. Segundo 

ele, essas escritoras teriam sido as reais responsáveis por estabilizar o gênero no universo infantil. 

Entre essas autoras, há um destaque especial para Marie-Catherine d’Aulnoy, que foi a 

primeira autora a utilizar o termo "conto de fadas” para designar seus contos. O termo original em 

francês, ‘conte de fées’ não se referia diretamente a primeira tradução que lhe foi atribuída, ‘fairy 

tale’. D’Aulnoy cunhou o termo para falar de histórias sobre fadas, tema que dominou os contos da 

época. Apenas mais tarde o termo passou a ser utilizado de forma cada vez mais genérica para 

denominar contos de diferentes características, que não necessariamente continham a presença de 

uma ou mais fadas.  

Porém, os textos de Perrault ficaram famosos por se apropriar de vários contos orais e 

mesmo de outros contos de fadas, como aqueles escritos por Straparola, e incluírem uma função 

moralizante que serviu tanto para educar adultos como crianças. Os conto franceses, principalmente 

por causa da Revolução Francesa, tiveram um papel importantíssimo no processo de expansão dos  

valores da emergente sociedade burguesa por todo o Ocidente. Zipes (2006) afirma que, “os contos 

de Perrault foram tão importantes para a sociedade monárquica da época quanto os filmes de contos 

de fadas da Disney foram essenciais para a indústria cultural.”  (ZIPES, 2006, p. 34) 28

Assim, a literatura de contos de fadas para crianças foi sendo construída ao longo dos 

séculos XVIII e XIX com uma dupla função: entreter e moldar ideologicamente. Conforme a noção 

de infância ficava mais forte, também a necessidade de educar e impor modelos sociais a ser 

seguidos também aumentava. Mas, antes se consolidar de vez para crianças, os contos de fadas 

ainda tiveram alguns autores que contribuíram muito para o gênero.  

No século XVIII, na Alemanha, dois irmãos começaram a colecionar contos orais e a 

escreve-los de forma a transformá-los em contos de fadas. Seus textos contribuíram tanto para a 

consolidação do gênero que muitos estudiosos atribuem a eles a invenção dos contos de fadas. Não 

é possível dizer que foram eles que inventaram o gênero porque, como já foi dito, na França 

também havia um grande esforço para a consolidação dessas histórias em um gênero. Mas sem 

dúvida, a contribuição deles é uma das razões pelas quais ainda hoje as histórias são tão conhecidas. 

 Tradução livre. “There is a direct line from the Perrault fairy tale of court society to the Walt Disney cinematic fairy 28

tale of the culture industry.”
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Publicado pela primeira vez em 1812, o livro “Children’s and Household Tales” foi o 

primeiro volume da coleção de contos dos Irmãos Grimm. Com 86 contos, o livro inaugurou uma 

coleção de 3 volumes e mais de 200 contos. Jacob e Wilhelm Grimm dedicaram sua vida à literatura 

e ao estudo da língua alemã. Entre suas produções, além dos contos, há também um dicionário de 

alemão. Os outros volumes da coleção foram publicados nos anos de 1814 e 1815. 

Em sua primeira publicação, os contos continham uma linguagem menos apropriada para 

crianças, fato que foi modificado em 1819 com o lançamento da “edição educacional”. Os Irmãos 

Grimm foram consagrados por seus contos e viraram referência quando se pensa nos “clássicos”  

contos de fadas. Anos depois, Hans Christian Andersen também viria a fazer parte desse cânone dos 

contos, devido a importância de seus textos. 

O trabalho de vida dos Irmãos Grimm foi muito maior do que apenas recolher contos que já 

eram contados. Na maioria dos casos, “eles fizeram muito mais do que apenas simples mudanças, e 

melhorias no estilo: eles expandiram e fizeram profundas mudanças nos personagens e no 

sentido”  (ZIPES, 2006, p.61). Segundo Zipes (2006) eles contribuíram para o processo de 29

“burguesificação” dos contos orais, retirando grande parte do caráter popular que essas histórias 

continham. Essa mudança não foi realizada para excluir da cultura essa camada da sociedade, muito 

pelo contrário, o desejo deles era de contribuir para o enriquecimento da literatura alemã, fortalecer 

o sentimento nacionalista e espalhar parte dessa cultura pela Europa. 

Outra ponto importante para a obra dos Irmãos Grimm foi o momento em que foram 

lançadas. Com o fortalecimento da sociedade burguesa e da noção de família no século XIX, eles 

lançaram uma literatura feita para a família ler para crianças. Com o avanço da educação formal e 

da alfabetização, os textos também poderiam ser lidos pelas próprias crianças. Wilhelm Grimm, que 

era dos dois o irmão mais moralista, acreditava em uma limpeza moral dos homens, e via na obra 

que eles construíram um apoio para a educação. Essa ideia de que o livro infantil deve ter objetivos 

educativos foi elaborada de maneira tão consistente que foi seguida durante muitos anos por 

educadores, e até hoje está presente na mentalidade de muitos escritores de livros infantis. 

A maneira como os Irmãos Grimm construíram sua obra, se apropriando de outras 

narrativas, não foi inaugurado por eles e tampouco parou neles. Muitos autores foram influenciados 

pelas obras dos outros e servem de influencia até os dias de hoje. Inclusive o mercado de livros 

apoia essa influência, tendo muitas editoras apoiado o movimento de recontar as histórias. 

 Tradução livre. “(…) the Grimms did more than simply change and improve the style of the tales: they expanded 29

them and made substantial changes in characters and meaning.”
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Hans Christian Andersen, outro autor muito relevante no campo, tem enorme importância 

para o gênero, pois completou o trabalho dos Irmãos Grimm e contribuiu muito para a formação de 

um cânone da literatura de contos de fadas para adultos e crianças. Seus livros foram lançados na 

Dinamarca entre anos de 1835 e 1874. Um pouco diferente dos Irmãos Grimm, Andersen 

desenvolveu seus próprios contos, misturando a linguagem popular e linguagem erudita, em seu 

esforço para sintetizar um estilo que pudesse ser bem recebido por ambas as classes.  

Andersen era de origem pobre e, durante sua vida, foi inserido na sociedade burguesa. Suas 

histórias refletiam parte de seu próprio esforço pessoal, repetir algo que ele ouviu nas classes 

populares, mas de uma forma que pudesse ser aceito na sociedade burguesa e que fosse “limpo” o 

suficiente para ser apresentado para as crianças burguesas. Outra questão fortemente apresentada na 

obra de Andersen era a religião. Seus contos apresentam referências a Deus, que não são 

encontradas nas obras de outros autores da época. 

Outro ponto que também diferencia o autor dos demais é que sua produção começou sendo 

direcionada para o público infantil, e gradativamente foi sendo escrita para os adultos. A sua 

primeira publicação para crianças, em 1837, foi lançada dentro de livros para adultos. Seu 

desenvolvimento passou da apropriação de alguns contos populares para a escrita de contos 

originais, ou quase, nos quais dificilmente era possível identificar a marca de outros contos orais. A 

temática dos contos também evoluiu, passando de animais e objetos, para lendas, histórias 

sobrenaturais e filosóficas. 

O culto aos contos clássicos foi mantido até a metade do século XX (ZIPES, 2006), quando 

novos autores na literatura e no cinema passaram a se apropriar dos contos e escrevê-los sobre outra 

ótica, livrando-os um pouco da função moralizante e incluindo mais elementos da sociedade 

industrial e das relações capitalistas. Na Inglaterra, novos autores começaram a dar uma identidade 

um pouco diferente para os contos de fadas. Entre os mais conhecidos, Lewis Carrol e Charles 

Dickens foram responsáveis por introduzir nos contos de fadas questões mais atuais, relacionadas 

ao processo de industrialização e urbanização. Porém, foram os autores George MacDonald, Oscar 

Wilde e L. Frank Baum os responsáveis por manter o legado dos “contos clássicos”, apenas 

alterando sua função social de acordo com as novas demandas da sociedade.  

Nessa época, os contos de fadas passaram a ser vistos não como “um instrumento para 

facilitar o processo civilizatório e de socialização”, mas como “um modelo de sociedade imaginada 

e alternativa”, que trazia uma crítica para diversos problemas encontrados na sociedade. É nesse 

momento que o conceito de utopia é associado aos contos de fadas, conceito que estará presente em 

grande parte dos filmes que Walt Disney produziu sobre o tema. A partir dessas histórias o mundo 
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apresentado nos contos de fadas passa a ser um mundo inventado e invertido em relação ao mundo 

real.  

Essa mudança está fortemente associada ao desconforto dos autores frente a questões sociais 

da época. Com o aumento da industrialização e o reforço dos grandes abismos sociais e  das 

desigualdades, os novos mundos ficcionais funcionavam como uma fuga para os problemas e 

representavam um local onde as pessoas podiam modificar sua realidade e até inventar uma nova. 

Presentes principalmente na obra de Lewis Carrol e Frank Baum, respectivamente com os livros 

“Alice no país das maravilhas” (1865) e “O fantástico mágico de Oz” (1900), os traços da 

existência de um mundo melhor, diferente da realidade da época, marcaram o conteúdo dos contos 

de fadas naquele momento. 

Esse movimento de inserção de mundos imaginados nas histórias, é, para Zipes (2006), o 

momento de ‘subversão’ dos contos de fadas. O autor, no livro “A arte da subversão”, chama 

atenção para um completa mudança na função social dessas histórias. Essas alterações se dão 

através da construção de universos utópicos para ambientar as narrativas. Também passam a ser 

incluídas questões religiosas em várias narrativas e traços de violência e sexualidade também são 

expurgados das obras.  

Nesse momento, as obras da literatura atingem além das crianças, os jovens que já estão 

inseridos nessa lógica industrial, e que estão insatisfeitos com a realidade. Mais uma vez, os contos 

de fadas deslocam seu público-alvo, só que desta vez, sem deixar de atingir as crianças. Essa linha 

narrativa para os contos é seguida e sustentada por autores da época até que Walt Disney subverte, 

mais um vez, os contos. Disney traz, em suas versões para o cinema, contos que voltam a apresentar 

modelos sociais e moralizantes. 

Porém, com Walt Disney que os contos são higienizados e infantilizados. Disney nem 

sempre deixa claro os autores dos quais ele se referencia para compor seus filmes, creditando ou 

não autoria nos filmes. Em suas produções, ele retira das obras todo o conteúdo considerado sujo e 

inadequado para crianças, e re-insere as questões moralizantes e de sociabilidade, que atendem 

agora a uma lógica capitalista e individualista. Zipes (2006) considera que ele subverte a subversão 

que tinha sido feita por Lewis e demais autores, ao inserir questões moralizantes em universos 

utópicos. Mas, ao fazer tudo isso, conquista espectadores de todo o mundo e consolida, de uma vez 

por todas, o gênero no século XX. Por isso, o sucesso de suas adaptações e reutilizações não 

depende apenas do conto, como também de seu uso e sua distribuição na sociedade. 

Sendo assim, o próximo tópico aborda como a Disney se apropriou das histórias dos contos 

de fadas e deu assim uma imensa contribuição para a circulação dos contos. Mas além disso, 



!36

também mostra como os próprios contos contribuíram para a construção do grande império da Walt 

Disney Company. 

1.2 - Contos de fadas no cinema: as produções e a história da Disney 

O que faz com que os contos de fadas da Disney se destaquem bastante de todos os outros 

apresentados até então envolve não só as questões do suporte e do meio pelo qual as histórias são 

apresentados à sociedade, como também da lógica de consumo e recepção dessas narrativas. A 

partir dos filmes Disney, tem início um processo de expansão do universo da narrativa para uma 

lógica de consumo. Começam a aparecer narrativas em outros suportes além daquele em que está 

sendo contada a história original, e há uma grande disseminação de produtos relacionados aos 

filmes, que vão sendo cada vez mais consumidos pela sociedade. 

Os filmes da Disney estão inseridos em uma lógica que Kellner (2001) vai chamar de 

“cultura da mídia”. Como o autor destaca, “a cultura da mídia e do consumo atuam de mãos dadas 

no sentido de gerar pensamentos e comportamentos ajustados aos valores, às instituições, as crenças 

e às práticas vigente” (KELLNER, 2001, p. 11). Retomando o que já foi dito sobre os contos de 

fadas, também nesse caso, os produtos Disney servem a sociedade inserida dentro dessa lógica de 

cultura da mídia, procurando conformar sentidos e comportamentos. 

O potencial de expansão dos filmes Disney cresce a partir da década de 1970, com a 

inauguração dos parques temáticos do Walt Disney World e com a expansão do home video, o que 

possibilita o consumo repetido dessas histórias na casa das pessoas. Além disso, a contribuição de 

Walt Disney para o gênero dos contos de fadas é inegável. Ele deu vida às imagens do que até então 

eram personagens imaginados ao longo de diversas gerações. Através da tecnologia da imagem e do 

som do cinema, ele consolidou a temática no imaginário das pessoas. Isso porque, “as narrativas e 

as imagens pela mídia fornecem os símbolos, os mitos e os recursos que ajudam a construir uma 

cultura comum para a maioria dos indivíduos em muitas regiões do mundo de hoje” (KELLNER, 

2001, p. 9) 

Nesse sentido, os filmes da Disney precisam ser entendidos dentro da lógica da sociedade 

em que estão inseridos, e do alcance que tiveram em termos de circulação. Dorfman & Mattelard 

(2010) tem uma leitura extremamente crítica sobre o trabalho da Disney. Em “Para ler o Pato 

Donald: Comunicação de massa e Colonialismo”, os autores criticam duramente a inserção dos 

personagens criados por Walt Disney em campanhas que vão desde o resgate de vítimas em uma 
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catástrofe até o uso de anticoncepcionais . Seu contexto crítico está restrito a inserção dos produtos 30

Disney no Chile, e a análise paira sobre os quadrinhos produzidos pela empresa, que não serão alvo 

deste trabalho, mas o trabalho deles serve para ilustrar como se deu o processo de massificação dos 

produtos em diversas partes do mundo. Os autores criticam duramente as mensagens das narrativas 

e a própria figura de Walt Disney. Mas, questões a parte quanto as intenções de Disney com suas 

produções , a contribuição de Disney não só ajudou a consolidar temática dos contos de fadas, mas 31

também, abriu as portas para inserção do tema em um novo suporte, o audiovisual. 

Walt Disney é o nome mais forte relacionado a inserção dos contos de fadas no cinema, 

apesar de ele não ter sido o primeiro a fazer as adaptações audiovisuais das histórias. Desde o início 

do século XX, muitos filmes foram lançados utilizando contos de fadas como temática. A tabela 1 

traz um breve apanhado de filmes lançados entre 1900 e 1911, apenas para ilustrar que as produções 

ocorreram em diversos países e abarcaram diversos contos. É importante destacar que nenhuma 

dessas produções eram animações e, em sua maioria, tratavam-se de curta-metragens. Uma das 

histórias mais adaptadas para o cinema foi o conto de Lewis Carroll, “Alice no país das 

maravilhas” . Esse conto ganhou diversas versões no cinema até aparecer em uma primeira versão 32

Disney, em longa-metragem, em 1951. Outra história que também foi muito popular antes de 

ganhar sua versão Disney, em 1991, é a do conto de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont “A Bela e 

a Fera”.  No site IMdB  é possível encontrar mais 1000 entradas para filmes que tem relação com 33

os contos de fadas no período de 1900 até 2017 . 34

Tabela 1. Lista de filmes lançados antes das produções Disney  35

Título original Ano de lançamento País de origem Conto base

Barbe-Bleue 1901 França Barba-Azul

Título original

 Introdução: Instruções para chegar ao general do Clube Disneylândia. Dorfman & Mattelard (2010)30

 Para mais sobre a influência de Disney nos meios de massa, ver “Para ler o Pato Donald” de de Ariel Dorfman e 31

Armand Mattelart.

 Todos os filmes baseados em contos de fadas da história do cinema. https://www.proibidoler.com/cinema/filmes-32

contos-de-fadas/ Acessado em 17/12/2017.

 O Internet Movie Database é uma base de dados online de informação sobre música, cinema, filmes, programas e 33

comerciais para televisão e jogos de computador que pertencente à Amazon.com.

 Earliest "Fairy Tale" Titles Released 1 January 1900 to 31 December 2017. http://www.imdb.com/search/keyword?34

keywords=fairy-tale&sort=year,asc&mode=detail&page=1&release_date=1900%2C2017&ref_=kw_ref_yr Acessado 

em 17/12/2017/

 Elaborada pela autora.35

https://www.proibidoler.com/cinema/filmes-contos-de-fadas/
https://www.proibidoler.com/cinema/filmes-contos-de-fadas/
http://www.imdb.com/search/keyword?keywords=fairy-tale&sort=year,asc&mode=detail&page=1&release_date=1900%2C2017&ref_=kw_ref_yr
http://www.imdb.com/search/keyword?keywords=fairy-tale&sort=year,asc&mode=detail&page=1&release_date=1900%2C2017&ref_=kw_ref_yr
http://www.imdb.com/search/keyword?keywords=fairy-tale&sort=year,asc&mode=detail&page=1&release_date=1900%2C2017&ref_=kw_ref_yr
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Porém, antes de olhar para as adaptações dos contos de fadas produzidas pela Disney, é 

preciso entender um pouco quem era Walt Disney e como essa marca começou a ser formada. A 

Disney  foi criada no ano de 1923 pelos irmãos Walt e Roy, ainda sob o nome Disney Brothers 36

Cartoon Studio . Nessa época, os estúdios produziram a primeira adaptação Disney de um conto de 37

fadas, em uma série animada chamada “Comédias de Alice” , que misturava desenho animado com 38

atores  e cenas reais. A série foi distribuída pela Winkler Pictures, que era a distribuidora do então 

famoso desenho “O gato Félix”. Essa série significou o início de uma técnica que depois marcaria 

as animações Disney, como nos informa Chris Pallant (2011): 

O elemento mais significativo do hiper-realismo Disney-Formalista é 
o movimento realista - ou função motora - da animação, que reflete 
tanto os movimentos reais dos modelos de ação ao vivo quanto a 
habilidade do animador.  (PALLANT, 2011, p.41) 39

Pallant (2011) usa o termo Disney-Formalista para designar um conjunto de características 

que fizeram com que os filmes Disney fossem sendo consolidados em termos técnicos ao longo dos 

anos. Essa técnica começou a ser construída nas primeiras animações que Walt Disney desenvolveu. 

A trajetória de Walt Disney é marcada por muitas produções e por muitos insucessos. Ao longo de 

Le petit chaperon rouge 1901 França Chapeuzinho Vermelho

Beauty and the Beast 1903 Estados Unidos A bela e a Fera

Dorothy’s Dream 1903 Reino Unido O mágico de OZ

Alice in Wonderland 1903 Reino Unido Alice no país das 
maravilhas

Aladin ou la lampe 
merveilleuse

1906 Dinamarca
Aladim e a lâmpada 

maravilhosa, em As mil e 
uma noites

Cinderella 1911 Estados Unidos Cinderela

Ano de lançamento País de origem Conto baseTítulo original

 Ver mais sobre a história da Disney em https://thewaltdisneycompany.com/about/  e https://d23.com/disney-history/ 36

site oficial para fãs.

 Mais história sobre a Disney http://animation.about.com/od/industryprofiles/p/waltdisney.htm 37

 Alice Comedies, 1923–1927, Walt Disney, EUA.38

 Tradução livre. “The most significant element of Disney-Formalist hyperrealism is the lifelike movement – or motor 39

function – of the animation, which reflects both the actual movements of live-action models and the skill of the 
animator”. 

http://animation.about.com/od/industryprofiles/p/waltdisney.htm
https://thewaltdisneycompany.com/about/
https://d23.com/disney-history/
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sua vida, ele lançou muitos materiais que o deram prestígio e lucro, mas também foi responsável 

por algumas das falências de seus estúdios.  

A famosa frase de Walt Disney, “tudo começou com um rato” , esconde um passado 40

problemas que marcaram o início das produções da empresa. Mickey Mouse, o famoso rato da 

Disney, só foi desenhado em 1928. Antes disso, Disney sofreu uma grande frustração quando 

perdeu os direitos de “Oswaldo o Coelho Sortudo”, devido a um contrato mal elaborado com a 

Universal Pictures. Decidido a nunca mais trabalhar para outra empresa que não a sua, criou o 

Mickey Mouse e seguiu seu caminho desenvolvendo os produtos que dariam a Disney a fama que a 

empresa possui hoje. Além de referência mundial, a Disney foi nomeada em 2016, pela London-

based Brand Finance, como a marca mais forte do mundo .  41

A partir da criação do Mickey, a Disney começou a desenvolver outra característica que 

pode ser vista muito bem até os dias de hoje - o excesso de controle sobre seus produtos. Com medo 

de repetir os erros do passado, Walt Disney passou a controlar muito de perto o que era produzido e 

distribuído e isso virou uma marca da própria empresa. Como nos informa Pallant (2011): 

(…) a atitude de Disney em relação ao controle e gerenciamento de 
seu estúdio e seus produtos mudaram irrevogavelmente, resultando na 
criação de uma auto-imagem cuidadosamente regulada. (…) Esta 
estratégia de controle também é visível no VHS, DVD e DVD do 
Studio agora estratégias de lançamento de Blu-ray. Ao contrário da 
maioria dos estúdios de Hollywood, a Disney escolhe limitar quando 
títulos específicos voltarem a entrar na circulação e por quanto tempo 
eles permanecerão disponíveis.  (PALLANT, 2011, p. ix) 42

Essa escolha por limitar quando e por quanto tempo seus produtos seriam lançados e 

ficariam no mercado deu à Disney uma característica bem peculiar. A empresa se consolidou como 

muito conservadora, o que fez com que ela demorasse a seguir por caminhos que já estavam sendo 

explorados por outros estúdios, como por exemplo, o uso da tecnologia 3D nas animações. Apesar 

disso, Walt Disney foi um grande sonhador que via além do seu tempo e apostou em criações que 

não pareciam que dariam certo, como será mostrado a seguir.  O histórico da marca mostra que as 

inovações vieram muito vezes através de parcerias e do esforço de muitas outras pessoas, no 

 Smith, Dave, and Steven Clark. (2002), Disney: The First 100 Years. New York: Disney Editions.40

 https://thewaltdisneycompany.com/disney-named-worlds-most-powerful-brand/41

 Tradução livre. “Disney’s attitude towards the control and management of his Studio and its products changed 42

irrevocably, resulting in the creation of a carefully regulated self-image. (…) This strategy of control is also visible in 
the Studio’s VHS, DVD and now Blu-ray release strategies. Unlike most mainstream Hollywood studios, Disney 
chooses to limit when specifi c titles re-enter circulation and for how long they will remain available.” 

https://thewaltdisneycompany.com/disney-named-worlds-most-powerful-brand/
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entanto, grande parte do sucesso é sempre atribuído ao Walt Disney. Disney acompanhava de perto 

o desenvolvimento das produções, mas deixou de dirigir os produtos da empresa desde a primeira 

versão da "Branca de Neve". 

Em 1937, Disney lança seu primeiro longa-metragem animado. Esse filme inaugura não só a 

trajetória de Disney nos longas, como também a da animação em si. "Branca de Neve e os sete 

anões" é o primeiro filme longa-metragem de animação da história do cinema, sendo um filme 

totalmente a cores. O filme foi produzido nos Estados Unidos, dirigido por David Hand e lançado 

mundialmente em fevereiro de 1938. A história, que tem como título original “Snow White and the 

Seven Dwarfs”, é uma adaptação livre, assim como todos os outros filmes , do conto "Branca de 43

Neve", dos Irmãos Grimm. Em termos de inovação em relação ao conto original, o filme apresenta 

a personalidade dos sete anões: Dunga, Mestre, Feliz, Dengoso, Soneca, Zangado e Atchim, que não 

são aparecem dessa forma no conto original.  

Branca de Neve também inaugura a categoria dos “Clássicos Disney” que abarca uma 

dezena de outros filmes. Ela é também a primeira princesa a integrar a marca Disney Princess. 

Apesar da empresa ter se apropriado de diversos contos de fadas para desenvolver seus produtos, e 

de que todos esses filmes estejam englobados dentro do que a Disney chama de “clássicos”, não é 

correto afirmar que os “Clássicos Disney” são os filmes de contos de fadas da empresa, por mais 

que essa ideia seja disseminada. Já que, apesar de “muitas das características [das histórias] do 

estúdio (…) se basearam em histórias bem conhecidas: folktales (também chamados de contos de 

fadas), fábulas, mitos e lendas”  (FURNISS, 2007, p.114), “a existência de filmes como 44

‘Dumbo’ (1941), ‘Bambi’ (1942) e ‘Música, Maestro’ (1946) problematiza a utilização de 

‘Clássicos Disney’ como uma forma de identificar o domínio do conto de fadas dentro da animação 

da Disney”  (PALLANT, 2011, p.37). Para fins dessa dissertação, apenas os filmes que têm relação 45

com os contos de fadas e compõem a marca Disney Princess fazem parte desse histórico, o que 

significa que essa escolha deixa de fora outras produções relevantes dos estúdios Disney.  

Na tabela 2 é possível conferir todos os lançamentos em animação do Walt Disney 

Animation Studio , desde 1937. Como será mostrado adiante, a empresa é composta atualmente por 46

 Ver anexo I para uma lista completa com ficha técnica de todas as produções Disney relacionadas aos contos de fadas.43

 Tradução livre. “many of the studio’s features . . . have been based on well-known stories: folktales (also called 44

fairytales), fables, myths, and legends”.

 Tradução livre. “The existence of fi lms such as Dumbo , Bambi  and Make Mine Music  (1946) problematize the 45

utilization of ‘Classic Disney’ as a way of identifying the fairy tale’s dominance within Disney animation.” 

 Para conhecer mais sobre o estúdio acesse https://www.disneyanimation.com/studio/ourstudio46

https://www.disneyanimation.com/studio/ourstudio
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diversos outros estúdios, porém tudo começou com as produções do Walt Disney Animation Studio, 

estas foram sendo atravessadas ao longo do tempo pelas parcerias, mas mantiveram a base do que é 

reconhecido através da marca Disney. Grifados em amarelo, os “filmes de princesa”  como serão 47

referidos a partir daqui, são os produtos que servirão como base para o histórico, marcando os 

momentos em que a marca se apropriou dos contos de fadas em benefício de suas produções e de 

uma recuperação financeira da empresa. 

Tabela 2. Filmes do Walt Disney Animation Studio (sem as continuações)  48

Filme (título original) Ano de lançamento Título no Brasil

Snow White and the Seven Dwarfs 1937 Branca de Neve e os Sete Anões

Pinocchio 1940 Pinóquio

Fantasia 1940 Fantasia

Dumbo 1941 Dumbo

Bambi 1942 Bambi

Saludos Amigos 1943 Alô, amigos

The Three Caballeros 1945 Você já foi à Bahia?

Make Mine Music 1946 Música, Maestro!

Melody Time 1948 Tempo de Melodia

Cinderella 1950 Cinderela

Alice in Wonderland 1951 Alice no País das Marailhas

Peter Pan 1953 Peter Pan

Lady and the Tramp 1955 A Dama e o Vagabundo

Sleeping Beauty 1959 A Bela Adormecida

One Hundred and One Dalmatians 1961 101 Dálmatas

The Sword in the Stone 1963 A espada era a Lei

The Jungle Book 1967 Mogli - O menino lobo

The Aristocats 1970 Aristogatas

Robin Hood 1973 Robin Hood

The Many Adventures of Winnie 
the Pooh 1977 Pooh - O Ursinho Guloso

Filme (título original)

 Hoje em dia, os filmes de contos de fadas da Disney são conhecidos como “filmes de princesa” por comporem a 47

marca Disney Princess.

 Tabela elaborada pela autora a partir dos dados de https://www.disneyanimation.com/studio/our-films. A não inclusão 48

das continuações dos filmes deve-se ao fato de que algumas dessas produções não foram lançadas no cinema, sendo 
feitas diretamente para a televisão. Na tabela há apenas filmes que foram lançados no cinema.

https://www.disneyanimation.com/studio/our-films
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The Rescuers 1977 Bernardo e Bianca

The Fox and the Hound 1981 O cão e a raposa

The Black Cauldron 1985 O caldeirão mágico

The Great Mouse Detective 1986 As peripécias do Ratinho Detetive

Oliver & Company 1988 Oliver e sua turma

The Little Mermaid 1989 A pequena sereia

Beauty and the Beast 1991 A bela e a Fera

Aladdin 1992 Aladdin

The Lion King 1994 O Rei Leão

Pocahontas 1995 Pocahontas

The Hunchback of Notre Dame 1996 O Corcunda de Notre Dame

Hercules 1997 Hércules

Mulan 1998 Mulan

Tarzan 1999 Tarzan

Dinosaur 2000 Dinossauro

The Emperor’s New Groove 2000 A nova onda do Imperador

Atlantis: the lost empire 2001 Atlantis

Lilo & Stitch 2002 Lilo & Stitch

Treasure Planet 2002 Planeta do Tesouro

Brother Bear 2003 Irmão Urso

Home on the Range 2004 Nem que a Vaca Tussa

Chicken Little 2005 O galinho Chicken Little

Meet the Robinsons 2007 A família do Futuro

Bolt 2008 Bolt: Supercão

The princess and Frog 2009 A princesa e o Sapo

Tangled 2010 Enrolados

Wreck-It Ralph 2012 Detona Ralph

Frozen 2013 Frozen: Uma aventura congelante

Big Hero 6 2014 Operação Big Hero

Zootopia 2016 Zootopia

Moana 2016 Moana - Um mar de aventuras

Ano de lançamento Título no BrasilFilme (título original)
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Duas importantes ressalvas precisam ser feitas em relação aos filmes grifados em amarelo. A 

primeira dela é que “Frozen” , apesar de ter como personagens principais duas princesas e 

apresentar a versão Disney para o conto “Rainha de Gelo”, de Hans Christian Andersen, não integra 

diretamente a marca Disney Princess, por possuir uma franquia própria para seus produtos de 

merchandising. Contudo, as princesas Elsa e Ana são tratadas com princesas da Disney pela marca, 

por isso são relevantes aqui. O outro ponto importante é que Pocahontas e Mulan são filmes que não 

têm relação direta com os contos de fadas, apesar de serem oriundos de contos e lendas populares, e 

tampouco as personagens são princesas. Até pode se considerar a personagem real que inspirou 

Pocahontas como uma princesa, mas não no estilo europeu. No entanto, por integrarem a marca 

Disney Princess, estão presentes nesse histórico. 

Também não estão presentes nessa tabela os filmes de animação produzidos em co-produção 

com outros estúdios. Por isso, o filme “Valente” que também compõe o histórico não está na tabela,  

já que se trata de uma produção Disney-Pixar. Ao longo dos anos, a Disney fez muitas parcerias 

com diversos estúdios para realizar co-produções. Muitas dessas co-produções foram em momentos 

cruciais, nos quais a empresa enfrentava dificuldades financeiras. Grande parte dessas parcerias 

culminaram em fusões com a Disney. 

Durante os 13 anos entre o lançamento de "Branca de Neve" e de "Cinderella", a Disney 

lançou várias outras animações e filmes. Alguns deles não renderam o mesmo sucesso financeiro 

que a primeira produção, o que fez com que a empresa enfrentasse muitas dificuldades. Várias 

razões quase levaram a Disney à falência nesse período. Um dos principais prejuízos financeiros foi 

resultado do início da Segunda Guerra Mundial na Europa. O dinheiro do faturamento dos filmes 

ficou preso no continente por causa do conflito e não foi pago à Disney. Outra razão para os 

prejuízos do estúdio eram os grandes investimentos em estrutura e equipe que Walt Disney fazia. 

Para fazer o filme "Pinóquio", por exemplo, a Disney contou com a participação de 700 artistas. 

No ano de lançamento de "Cinderella", 1950, as condições financeiras da Disney já tinham 

melhorado. Em 1930, a empresa tornou-se a Walt Disney Productions e, em 1940, passou a ser uma 

empresa de capital aberto, “única saída para evitar a falência” segundo Roy Disney, na época diretor 

da empresa (PALLANT, 2011). Essas mudanças significaram uma relativa perda de controle por 

parte de Walt Disney, já que agora a empresa tinha um conselho de diretores que decidiam os rumos 

da empresa. Apesar disso, a grande aposta de Disney nesse período, vista como maluquice por todos 

que estavam a sua volta, era a criação da Disneylândia, que acabou saindo do papel.  

Não é por coincidência que a história da Disney se confunde com a história do próprio Walt 

Disney. Apesar deste trabalho não ter nenhuma pretensão biográfica, um pequeno parêntese precisa 
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ser feito nesse ponto. Walter Elias Disney (1901-1966), o Walt Disney, foi um empreendedor, um 

desenhista, um dublador, mas, acima de tudo, um visionário. Como todo visionário, ele acreditava 

que os sonhos eram o ponto mais importante de sua vida. “Se eu posso sonhar, eu posso fazer” foi 

uma frase dita diversas vezes por Disney para justificar seus impulsos (PALLANT, 2011). Ao longo 

de sua trajetória na Disney, interrompida por sua morte em 1966, Walt fez diversos empréstimos 

milionários e quase levou a empresa a falência em diversas situações. A Disneylândia foi um sonho 

de Walt Disney, que custou inicialmente 4,5 milhões de dólares em empréstimos da então pequena 

emissora de TV, ABC. Anos mais tarde, a ABC viria a integrar a Walt Disney Company. Com o 

desenvolvimento desse sonho, que teve o gasto final de 17 milhões de dólares, Disney foi visionário 

duas vezes: por um lado, investiu em uma parceria com a televisão, quando Hollywood achava a 

nova mídia uma ameaça, e, por outro, criou o conceito de parque diversões cujo faturamento para o 

grupo é de mais de 1 bilhão de dólares  por ano atualmente. Já no seu primeiro ano de lançamento, 49

a Disneylândia foi capaz de gerar caixa para pagar todas as dívidas que tinham sido contraídas para 

a sua construção e transformou Walt Disney em um milionário. 

Ginha Nader (2014) destaca que, nessa época, “a Disneylândia tinha se tornado mais 

importante para Walt do que seus filmes.” (NADER, 2014, P.150) porque o parque representava um 

projeto vivo, que estaria sempre em desenvolvimento. Todo o “padrão Disney” que pode ser visto 

até hoje nos parques e produtos da empresa foi construído durante o ano de 1955, quando o parque 

foi lançado. Depois do caos, no dia do lançamento, a Disney passou a investir em treinamento e na 

criação de padrões extremamente elevados de atendimento ao público. Todo esse esforço em 

recursos humanos deu origem a Universidade Disney , criada para transmitir esse conhecimento 50

para todos os funcionários do parque. Existem muitas histórias , positivas e negativas, a respeito 51

desse alto padrão de qualidade, mas o fato é que se tratar de um modelo de negócio e de 

atendimento ao consumidor copiado no mundo todo. 

Retomando ao histórico, o lançamento de "Cinderella", em 1950 se dá em um momento em 

que a empresa começa uma grande expansão - que vai culminar no parque. O filme retomou o que 

havia sido feito em Branca de Neve, a proposta de fazer filmes de contos de fadas. Igualmente a seu 

antecessor, o filme resultou num sucesso de faturamento e público, ao contar a história de uma órfã 

 http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/05/faturamento-da-disney-sobe-9-nos-primeiros-6-meses-do-49

seu-ano-fiscal.html Acessado em 18/12/17.

 Para mais informações ver https://disneyinstitute.com50

 Para uma história sobre a Universidade Disney ver LIPP, Doug. Disney U: How Disney University develops the 51

world’s most engaged, loyal and customer-centric employees. McGraw-Hill Education. USA. 2013

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/05/faturamento-da-disney-sobe-9-nos-primeiros-6-meses-do-seu-ano-fiscal.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/05/faturamento-da-disney-sobe-9-nos-primeiros-6-meses-do-seu-ano-fiscal.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/05/faturamento-da-disney-sobe-9-nos-primeiros-6-meses-do-seu-ano-fiscal.html
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criada pela madrasta, maltratada pelas meia-irmãs e transformada por magia em uma princesa. Com 

o famoso “Bibbidi-Bobbidi-Boo”, canção da transformação de Cinderella, o filme foi indicado ao 

Oscar de melhor trilha sonora e melhor canção original em 1951. A novidade em relação ao filme de 

Branca de Neve é que a história tinha “mais glamour, graça e humor” (NADER, 2014, P.181). Além 

disso, as personagens de Cinderella, a Madrasta e o príncipe receberam um traço mais realista. A 

inclusão da tensão entre o personagem Lúcifer, o gato-vilão, e os ratinhos ajudantes de Cinderella, 

deu o tom de graça da história, que não havia no conto de Charles Perrault. Cinderella é a segunda 

princesa a aparecer na marca Disney Princess e talvez uma das mais exploradas nos parques, já que 

o castelo mais famoso do Walt Disney World é remetido à personagem. 

No ano seguinte, outro conto de fadas chegaria ao cinema produzido pelo Walt Disney 

Animation Studio. Lançado em 1951, “Alice no País das Maravilhas” não chegou nem perto do 

sucesso dos outros filmes. Deu um prejuízo, que só não foi maior, porque o sucesso de Cinderella 

equilibrou as contas da empresa. O filme não teve a participação direta de Walt Disney, que estava 

envolvido na criação da Disneylândia. O resultado foi um produto que “não conseguiu captar a 

atmosfera sofisticada do [conto] original de Lewis Carrol.” (NADER, 2014, P.182). Mas essa não 

foi a primeira vez em que a Disney contou a história da menina que ia parar em um lugar fantástico 

guiada por um coelho atrasado. Nos anos 1920, como já foi mostrado, a série “Comédias de Alice” 

já tinha sido baseada no conto. O conto também inspirou uma nova tendência, iniciada pela Disney 

em 2010, de refazer seus filmes clássicos em live-action . Ou seja, apesar do insucesso da versão 52

animada, o conto fez parte de momentos importantes da marca e está presente até hoje nas 

tentativas de atualização e captação de novos públicos empreendidas pela empresa. Como Alice não 

é uma princesa, não faz parte da marca Disney Princess. O que não impediu que a fada Sininho, 

personagem do lançamento seguinte, de integrar a marca por um tempo. 

Dois anos mais tarde, em 1953, após o fracasso de “Alice no País das Maravilhas”, Walt 

Disney volta a se envolver nas produções dos filmes de animação, desenvolve e lança “Peter Pan”. 

A história do menino que não queria crescer e que leva três irmãos para a Terra do Nunca, foi 

escrita pelo autor James M. Barrie. Diferente de outros contos, na época em que “Peter Pan” foi 

produzido, o conto ainda não estava em domínio público. Por essa razão, o filme foi idealizado em 

1935, mas só teve autorização para ser filmado em 1949. O filme foi um sucesso absoluto de 

bilheteria e de público e arrecadou mais de 80 milhões de dólares no seu ano de lançamento. 

Diferente dos outros filmes de contos de fadas, “Peter Pan” é a primeira criação da Disney a mostrar 

 Dá-se o nome de filme  live-action quando um filme de animação é refeito com atores reais.52
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um local não-imaginado em sua narrativa. A história se passa em Londres, retratada nos desenhos 

de maneira muito realista e verossímil.  

O lançamento de conto de fadas que sucedeu a “Peter Pan” ficou registrado como mais um 

prejuízo para a Disney. Apesar de ter feito muito sucesso décadas depois quando foi re-lançado no 

cinema e em vídeo, em 1959 ano de seu lançamento original “A bela Adormecida” rendeu para a 

Disney um prejuízo de 1 milhão de dólares. O filme conta a história de uma princesa que deve 

morrer aos 16 anos devido a uma maldição lançada contra ela quando bebê, mas que, graças à 

bondade das fadas que protegem o reino, tem sua morte substituída por um sono profundo que só é 

despertado por um beijo de amor verdadeiro. Apesar do filme trazer todos os elementos de sucesso 

das outras narrativas inspiradas nos contos dos Irmãos Grimm, e de ter sido a produção mais cara da 

Disney até aquele momento , o filme não agradou aos críticos. O grande prejuízo do filme deu-se 53

devido ao alto investimento feito em novas tecnologias de som e imagem. Mais uma vez a inovação 

custou caro para Walt Disney. No entanto, mais uma vez o grande visionário acertou em suas 

apostas, já que, anos mais tarde, os relançamentos renderiam milhões para a empresa. Além disso,  

desde 2000, Aurora, a bela adormecida, é uma das princesas que integra a marca Disney Princess e 

que faz com que a empresa fature muito na venda de produtos relacionados à personagem.  

Antes de outro salto no tempo, para o ano de 1989, com o lançamento da “A pequena 

Sereia”, é importante ressaltar alguns outros marcos dentro do período de 1960-1988. Apesar do 

sucesso da Disneylândia, Walt Disney não estava satisfeito com o ambiente que cercava o parque. 

Com o passar dos anos, houve um boom imobiliário na região que atraiu problemas enfrentados por 

qualquer cidade grande, mas que Walt não queria que seus visitantes vivenciassem. O acúmulo 

dessa insatisfação fez com que ele perdesse interesse novamente por outras produções da empresa 

(como pode ser visto na tabela 2, houve vários lançamentos nesse período) e passasse a se dedicar a 

um novo grande projeto. Disney queria desenvolver uma “cidade do futuro” onde as pessoas não 

tivessem que lidar com problemas como lixo, poluição ou engarrafamentos. Dessa ambição, surge 

em 1960 o projeto EPCOT - Experimental Prototype Community of Tomorow, que seria um 

protótipo de uma comunidade do futuro, onde as pessoas poderiam desfrutar de inovações e 

soluções para os problemas citados, além de se divertirem no Magic Kingdom, idealizado como 

uma réplica ampliada da Disneylândia. Começava a surgir então o projeto que seria conhecido 

posteriormente como Walt Disney World. O resort foi um dos maiores sonhos de Walt Disney, que 

não pode ver a conclusão de seu projeto. As obras tiveram início pouco tempo antes do falecimento 

 Em 1959 o filme custo 6 milhões de dólares para ser produzido.53
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de seu idealizador, em 15 de dezembro de 1966. Walt, que foi internado devido a um câncer de 

pulmão, morreu trabalhando no seu projeto de uma comunidade perfeita. O Walt Disney World foi 

inaugurado em 1971 e desde então só deixou de funcionar por algumas horas devido a ameaças de 

furacões na região. O Disney World cresce anualmente e incorpora em sua composição elementos 

dos filmes que a marca lança a cada ano. Porém, apenas dois meses após a inauguração do Walt 

Disney World, Roy Disney também faleceu, mas não sem antes ter pago os mais de R$450 milhões 

de dólares que custou o parque. Roy foi durante todos os anos da Disney o gênio financeiro ao lado 

do gênio criativo que foi Walt. O ano de 1971 representou, assim, uma profunda mudança nos 

rumos que a Disney seguiria. Foi o fim da era dos irmãos Disney (NADER, 2014). 

Mesmo antes da morte de Roy, a Disney já vinha sofrendo muito com as consequências da 

morte de Walt Disney. A empresa estava cada vez mais rachada entre criação e financeiro. Pouco 

antes de morrer, Roy passou todas as ações que tinha da Disney para seu filho, Roy Edward. A 

Disney passou a ser comandada por funcionários indicados por Roy Disney, sempre mantendo um 

criativo e um financeiro no comando. O que se seguiu dali foi uma grande decadência em relação às 

produções cinematográficas, que não atendiam mais aos interesses do público e davam mais 

prejuízo do que lucro. Nessa época, a maior parte do faturamento da empresa vinha dos parques e 

dos empreendimentos imobiliários anexos a eles, porém, como não havia investimentos em novas 

atrações, a cada dia os parques recebiam menos visitantes. A crise criativa afetou também os 

parques e no final da década de 1970, depois de rejeitar algumas ideias criativas que viriam a se 

tornar milionárias, como os filmes ET: o extraterrestre de Steven Spielberg e Star Wars de George 

Lucas, as ações da empresa caíram tanto que a empresa estava “no vermelho”. Como aconteceu em 

outros casos, muito tempo depois da rejeição das ideias, em 2012, a franquia de George Lucas 

passaria a pertencer a Disney, com a aquisição da Lucasfilm . 54

A década de 1980 traz alguns grandes marcos para a empresa. O primeiro deles foi a 

inauguração, em 1983, da Tokyo Disneyland, no Japão. A inauguração se deu pouco tempo depois 

de um investimento fracassado para que o lançamento do EPCOT, no Walt Disney World, atraísse 

novos visitantes para o parque que enfrentava uma profunda crise. A versão japonesa da 

Disneylândia não foi paga pela Disney, que apenas cedeu os direitos em troca de 10% dos 

rendimentos do parque, o que significa hoje, algo em torno de 25 milhões de dólares por ano . 55

Também foi criado o Disney Channel, canal que transmite as produções da Disney desde 1983. 

 Lucasfilm é a empresa de George Lucas, detentora dos direitos da franquia Star Wars.54

 NADER, 2014, p.23955
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Outro grande marco é a crise financeira e de gestão da empresa. Entre troca de presidentes e 

decisões administrativas erradas, a Disney enfrentou seus piores dias no ano de 1984 quando foi 

feita uma manobra financeira na bolsa de valores que quase significou o seu fim. Depois de muitos 

esforços e com o apoio de diversas pessoas, Roy Edward Disney conseguiu mudar os rumos da 

empresa ao encontrar dois novos presidentes, seguindo a lógica criação-financeira, e um grande 

investidor que comprou as ações da Disney. A partir daí, a empresa resgatou a maneira de trabalhar 

de Walt e Roy seguiu por um novo caminho de crescimento. Sob a direção de Michael Eisner e 

Frank Wells foram lançados mais três grandes clássicos que seguiram consolidando a Disney na 

temática dos contos de fadas. Com a missão de estabelecer uma relação de sinergia entre os filmes e 

os parques, a nova direção investiu em novas produções, além de voltar a olhar para a televisão e de 

aderir ao home video. Depois de todas essas operações, em 1986, a empresa assumiu o nome que 

mantém até hoje: The Walt Disney Company. 

A estratégia para reerguer a Disney foi de reativar e conectar tudo que tinha potencial para 

ser melhorado e voltar a fazer sucesso. Aos poucos, todas as fontes de renda da empresa foram 

voltando a dar lucro, mas as maiores receitas da década vieram do recém-criado selo Touchstone 

Pictures, que produzia filmes para adultos. Sucessos como os filmes “Uma cilada para Roger 

Habbit” e “Uma linda mulher” renderam mais de 50 milhões de dólares para a empresa que, além 

de investir novamente em produções de grande potencial, também aprendeu a otimizar os custos do 

que produzia.  

Nesse cenário de retomada que é lançado, em 1989, o filme “A pequena sereia”, marcando a 

volta da “magia dos estúdios Disney” (NADER, 2014, p.259). Contando a história da jovem 

princesa sereia Ariel, herdeira do trono de Tritão, Rei do Mares, o filme resgata o sucesso de 

Cinderella, ao apresentar a magia de Úrsula, uma poderosa feiticeira do mar que sonha em roubar o 

tridente do Tritão e dominar os sete mares. Ao trazer para a animação dilemas de uma adolescente 

que quer conhecer o mundo novo, a Disney resgatou o conto de Hans Christian Andersen e voltou a 

apostar nos contos de fadas. Ariel é mais uma das princesas que compõe a marca Disney Princess. 

Seguindo o sucesso de “A pequena sereia”, em 1991, é lançado o filme “A bela e a fera”. 

Novamente baseado em um conto, dessa vez de uma mulher, Madame Beaumont, o filme conta a 

história de uma camponesa que vira refém de um príncipe amaldiçoado e transformado em fera, que 

não sabe o que é o amor. Não presentes na história original, mas incluídos no filme, um relógio e 

um candelabro com vida são o alívio cômico da versão cinematográfica e os protagonistas de um 

dos diversos números musicais do filme. O filme foi o primeiro longa de animação a receber a 
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indicação ao Oscar de melhor filme, mas ficou apenas com os prêmios de melhor trilha sonora 

original e melhor canção original. 

Durante a gestão Eisner-Wells, a Disney se expandiu de maneira extraordinária. Nessa 

época, houve a retomada da produção dos clássicos e a imagem da marca Disney se estabeleceria de 

vez ser relacionada à magia e aos contos de fadas. Em 1985, no lançamento do filme “O caldeirão 

mágico” foi utilizada pela primeira vez a vinheta de abertura  (figura 1) da Walt Disney Pictures, 56

empresa recém-criada para produzir e distribuir os filmes dos estúdios. A vinheta acabou se 

tornando um dos símbolos da marca, pois nessa mesma época, os filmes clássicos começaram a ser 

distribuídos em home vídeo  e todos tinham a vinheta. 57

!   
Figura 1. Vinheta/Logo da Walt Disney Pictures 

A partir daí, a Disney também consolidaria de vez sua missão de se comunicar com todos os 

públicos. As novas produções refletiam algo que Walt Disney sempre buscou: criar personagens que 

pudessem ser apreciadas por todas as crianças. Esse esforço passa a reger as produções da empresa 

e integra o documento de Políticas e Práticas da Disney . 58

Na mesma linha desta proposta, a Disney apresenta em 1992 o filme “Aladdin”, versão da 

Disney para um dos contos da coletânea de “As mil e uma noites”, de origem árabe. Apresentando 

um universo completamente diferente das produções de princesa inspiradas nos contos europeus, o 

filme conta a trajetória de Aladdin, um ladrão de rua que se transforma em príncipe de Ágraba ao se 

casar com a filha do sultão, a princesa Jasmin. O filme também foi um sucesso de bilheteria, 

trazendo o ator Robin Williams como a voz do Gênio na versão americana. Nos anos 1990, a 

 https://nerdist.com/the-disney-logo-a-brief-history-of-its-evolution-and-variations/ Acessado em 22/12/2017.56

 https://d23.com/disney-history/ Acessado em 22/12/2017.57

 https://ditm-twdc-us.storage.googleapis.com/Our-Stories-and-Characters.pdf58

https://nerdist.com/the-disney-logo-a-brief-history-of-its-evolution-and-variations/
https://ditm-twdc-us.storage.googleapis.com/Our-Stories-and-Characters.pdf
https://d23.com/disney-history/
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Disney investiu fortemente em atores consagrados, oferecendo a possibilidade dos atores também 

participarem como produtores das obras. Apesar de uma participação muito menor na história, a 

princesa Jasmin é protagonista de umas das cenas que renderam ao filme o Oscar de melhor trilha 

sonora original, um dueto entre ela e Aladdin. Essa fama também rendeu para a princesa um lugar 

na marca Disney Princess. 

No ano seguinte, a Disney lança o filme “Rei Leão”, que se tornou a maior bilheteria de um 

filme de animação feito à mão, arrecadando uma quantia próxima a 1 bilhão de dólares em 

ingressos. Porém, em 1995, quando “Pocahontas” - filme que conta a história de outra princesa da 

marca Disney Princess - é lançado, o sucesso não se repete. O filme, que traz uma versão da Disney 

para uma princesa nativo-americana, foi alvo de muitas críticas. Pontos como imprecisão histórica e 

racismo foram apontados pelos críticos . Apesar disso, a animação foi bem avaliada e o filme 59

também recebeu indicações ao Oscar, ganhando duas estatuetas. Pocahontas, seguindo a linha de 

Jasmin, também não é uma princesa no modelo europeu, características que passam a ser presentes 

nos filmes que seguem o lançamento de “Aladdin”. Cada vez mais a Disney explora a ideia de 

contar a história de outros povos e outras culturas. 

Os filmes lançados na sequência, sob produção do Walt Disney Animation Studio, foram 

uma série de fracassos de público. O ano de 1995 só foi de intenso faturamento para a empresa 

devido ao lançamento do filme "Toy Story”, uma co-produção que  marcou o início Da parceria de 

sucesso entre a Disney e a Pixar Animation Studio. Em 2006, como já foi dito, a Disney acabou 

comprando a Pixar. Por contrato, os estúdios lançariam juntos cinco longas de animação no prazo 

de 10 anos. O Walt Disney Animation Studio só voltou a acertar em uma produção no ano de 1998. 

É neste ano que a Disney apresenta ao público uma guerreira chinesa em “Mulan”. Seguindo 

a tendência das histórias anteriores, a trama também não se passa na Europa. Mulan é uma guerreira 

na China que integra o exército composto por homens para proteger a honra de sua família, já que 

seu pai está doente e não pode ir a guerra. O filme é o primeiro da Disney a mostrar uma 

personagem feminina numa abordagem mais moderna e menos submissa. Sucesso de público, 

faturou mais de 300 milhões de dólares em bilheteria. Apesar de a história do filme não mostrar 

Mulan em momento nenhum como princesa, a personagem integra a franquia da marca Disney 

Princess, e teve seus traços originais alterados para estar ao lado das princesas mais clássicas, como 

pode ser visto na figura a seguir (figura 2).  

 https://historiann.com/2010/09/17/disneys-pocahontas-reconsidered/ acessado em 15/12/2017.59

https://historiann.com/2010/09/17/disneys-pocahontas-reconsidered/
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Figura 2. “Aprincesamento” da personagem Mulan, do filme para a marca Disney Princess  60

De 1998 até o próximo filme de princesa, lançado em 2009 pela Disney, muitas coisas 

aconteceram com a marca. The Walt Disney Company entrou em uma nova fase de expansão, 

passou pela troca de presidentes e cresceu enormemente em faturamento graças a outros ramos da 

empresa. Neste período, a Disney também enfrentou grandes concorrentes, especialmente com a 

criação da Dream Works SKG, oriunda de uma parceria entre três grandes nomes de Hollywood, 

entre eles Steven Spielberg e um ex-alto-executivo da Disney. A empresa se viu ameaçada por 

grandes sucessos e teve que reagir ao que veio. Para cada grande ameaça, uma nova estratégia 

agressiva de mercado. Para a divisão de filmes animados, a estratégia adotada pela empresa foi de 

intercalar os lançamentos dos seus estúdios próprios com aqueles realizados co-produção com a 

Pixar. Como pode ser visto na figura a seguir (figura 3), os lançamentos do Walt Disney Animation 

Studio estão marcados em laranja e os lançamento do Pixar Animation Studio estão marcados em 

verde. Os números de bilheteria estão indicados em milhões de dólares. Nesse período a Dream 

Works lançou muitos filmes, entre eles, “Shrek”, a primeira produção audiovisual que une os contos 

de fadas em um mesmo universo. O filme, desenvolvido em forma de sátira, foi um ataque direto a 

Disney, que já tinha explorado os contos em diversos filmes. 

 Material desenvolvido por fãs. Fonte: http://www.fanpop.com/clubs/disney-princess/images/35224471/title/mulan-60

dress-evolution-photo acessado em 21/12/2017.

http://www.fanpop.com/clubs/disney-princess/images/35224471/title/mulan-dress-evolution-photo
http://www.fanpop.com/clubs/disney-princess/images/35224471/title/mulan-dress-evolution-photo
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Figura 3. Faturamento dos filmes de animação da Disney e Disney Pixar  61

Além da concorrência dos filmes animados, a Disney também sofreu muito com o sucesso 

de “Harry Potter”, que competia diretamente com seu público-alvo, apesar de não ser uma 

animação. Para contornar essa concorrência, investiu na adaptação cinematográfica do universo 

fantástico das “Crônicas de Nárnia”, criado por C.S. Lewis, numa reação à altura da concorrente 

Warner Bros., produtora de “Harry Potter”. A empresa também consolidou, nesse período, a 

aquisição da Pixar e da Marvel, respectivamente em 2006 e 2009. 

O lançamento do filme “A princesa e o sapo” em 2009, foi precedido pelo sucesso do filme 

“Wall-E”, uma co-produção Disney-Pixar. Apesar de não ter tido uma bilheteria tão impressionante 

quanto o seu predecessor, o filme não trouxe prejuízos para a empresa e teve um faturamento 

significativo, algo acima de 100 milhões de dólares. Por ter sido feito todo em 2D , o filme não 62

teve um custo tão alto em comparação com produções que a empresa fazia no momento. O filme foi 

alvo de muita atenção de crítica e público porque apresentou a versão Disney para o conto dos 

Irmãos Grimm, apesar de incluir uma série de novos atributos e novas atribuições para a princesa, 

que é inclusive, a primeira princesa negra da Disney.  O filme se passa em Nova Orleans (EUA) por 

volta dos anos 1920. Tiana é uma garçonete trabalhadora que vira uma princesa para um baile de 

carnaval. Ao ser abordada e beijada por um sapo falante, que é na verdade um príncipe que foi 

encantado por um bruxo, Tiana é transformada em sapo. O enredo do filme foi criticado por trazer 

magia negra e vodu. Apesar disso, a princesa foi super bem recebida pelo público e trouxe para 

pauta o debate da representatividade nos filmes Disney . 63

  Fonte: https://www.wired.com/2014/10/big-hero-6/ acessado em 05/02/2017. 61

 Técnica de animação.62

 Por direcionar seus produtos para crianças, a Disney é constantemente criticada pelos modelos femininos 63

apresentados nos filmes, inclusive esse tema é assunto de diversos trabalhos acadêmicos nos campos da Comunicação e 
da Educação que analisam com as mulheres são apresentadas nas produções e as consequências dessas representações 
para as crianças em formação.

https://www.wired.com/2014/10/big-hero-6/
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Apesar do esforço de quebra de esteriótipos presentes nos seus filmes e de uma tentativa de 

tirar o foco das histórias européias, em 2010 a Disney lança “Enrolados”, que traz de volta a 

princesa clássica, com apenas alguns traços de empoderamento da personagem. O filme, que é a 

versão do clássico Rapunzel, mostra uma princesa mais independente e corajosa, frente às princesas 

Branca de Neve e Cinderella, por exemplo. Rapunzel é uma sonhadora, que vai atrás da sua vontade 

de conhecer o mundo, mas ainda é uma princesa presa numa torre por uma bruxa má. O filme foi 

um sucesso de público e é o primeiro dos filmes de princesa a ganhar uma série animada na 

televisão . Rapunzel foi a penúltima princesa a ser incluída na marca Disney Princess.  64

O filme da última princesa incluída na marca , a princesa Merida, não é uma produção do 65

Walt Disney Animation Studio, por isso, não está presente na tabela 2. Merida é a protagonista do 

filme "Valente", lançado em 2013 pela Pixar Animation Studio. Como o lançamento ocorreu após a 

compra do estúdio pela Disney, já não configura mais uma co-produção. O filme conta a história de 

uma guerreira escocesa que se recusa a casar com um dos maridos que seu pai escolheu e quer 

seguir seu próprio destino. Muito semelhante ao que foi feito com Mulan, a personagem Merida 

ganhou novos traços para integrar a marca. Isso ocorreu com todas as personagens princesas que 

não seguiam o padrão europeu de princesa. Apesar dessa personagem ser escocesa, a história dela é 

ambientada no tempo dos vikings. Esse é um dos filmes que também não tem relação direta com os 

contos de fadas, apesar de usar como base temática uma lenda de um povo antigo. Essa talvez seja a 

produção que mais saia da lógica da marca de explorar um universo de princesas e contos. 

Por fim, o último filme lançado pela Disney até o momento, usando contos de fadas como 

temática, é "Frozen". O filme, lançado em 2013, é uma versão da Disney para o conto “A rainha do 

Gelo”, de Hans Christian Andersen. Apesar do filme contar com duas personagens principais que 

são princesas na narrativa, Anna e Elsa não foram incluídas na franquia Disney Princess. Como a 

Disney não divulga os critérios para inclusão de personagens na marca, o que se tem disponível de 

informação são especulações. Seguindo a linha do que a empresa fez durante todos os seus anos de 

existência, leia-se, explorar o que já fez sucesso, a explicação mais coerente para as princesas não 

integrarem a marca é o sucesso das personagens individualmente. Como será mostrado no capítulo 

a seguir, uma das estratégias da marca Disney Princess é “usar a fama de uma princesa para vender 

a outra”. Logo, se as princesas se vendem sozinhas tanto em relação ao filme quanto a seus 

produtos derivados, então elas não precisam da marca para alavancar seu sucesso. 

 Tangled: The Series foi lançada em 2017 e vai ao ar no Disney Channel. 64

 http://www.insidethemagic.net/2013/04/merida-to-become-11th-disney-princess-with-new-look-for-royal-coronation-65

ceremony-at-walt-disney-world-on-may-11/ Acessado em 22/12/2017.

http://www.insidethemagic.net/2013/04/merida-to-become-11th-disney-princess-with-new-look-for-royal-coronation-ceremony-at-walt-disney-world-on-may-11/
http://www.insidethemagic.net/2013/04/merida-to-become-11th-disney-princess-with-new-look-for-royal-coronation-ceremony-at-walt-disney-world-on-may-11/
http://www.insidethemagic.net/2013/04/merida-to-become-11th-disney-princess-with-new-look-for-royal-coronation-ceremony-at-walt-disney-world-on-may-11/
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Como foi mostrado no histórico, a Disney se apropriou das histórias de contos de fadas em 

diferentes momentos da sua trajetória sempre de maneira muito estratégica para a empresa. Primeiro 

para alavancar-se comercialmente com uma história já conhecida, caso de Branca de Neve, e nos 

momentos posteriores para se recuperar financeiramente sempre que tinha algum prejuízo. Os 

contos de fadas tiveram um papel-chave na grande retomada da empresa após morte dos irmãos 

Disney. Toda essa relevância das histórias para a empresa culminou numa mistura com a essência 

narrativa da própria marca, especialmente a partir da nova gestão da empresa que uniu todos os 

elementos criativos e comerciais. Além disso, essa relação com os contos de fadas também 

possibilitou que a empresa criasse produtos muito tempo depois dos lançamentos dos filmes e 

continuasse explorando as imagens das princesas através da marca própria Disney Princess. 

Toda essa operação de apropriação dos contos de fadas só foi possível devido às 

características das próprias narrativas, como vimos, com Ziolkowski (2009). Se o gênero não 

carregasse em sua essência as possibilidades de re-interpretabilidade e elasticidade, essas histórias 

não teriam sido tão relevantes para a Disney. Apenas porque as histórias já permitiam uma 

elasticidade em sua construção é que se torna possível fazer uma nova leitura para as histórias a 

partir dos novos significados que são inseridos nas narrativas, com auxílio da marca. Nesse sentido, 

veremos que os paratextos da marca servem para fornecer novas chaves de leituras para os produtos 

que já tinham sido lançados e fazem essa conexão entre o antigo e o novo nas narrativas. 
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2. Marcas, narrativas e produtos: a tríplice de sucesso da Disney 

 A imagem seguir (figura 4) traz um resumo das marcas que compõe atualmente a Walt 

Disney Company. Essas empresas foram sendo adquiridas ao longo dos anos pela Disney, como foi 

mostrado no capítulo anterior, e influenciaram direta e indiretamente nas decisões criativas dos 

estúdios de animação. Hoje, o fato da Disney atuar em todos os seguimentos de mídia - cinema, 

televisão, rádio e internet - permite que seus produtos circulem de maneira muito mais estratégica 

do que o primeiro longa lançado por Walt Disney. 

!  

Figura 4. Marcas principais que integram a empresa Walt Disney Company  

  

 Mas se hoje a Disney é composta por tantas marcas e por um negócio tão diversificado, é 

porque, como vimos, desde o início da empresa Walt Disney sempre quis fazer algo mais. Como 

destaca Wasko (2001), o sucesso de seus produtos e de suas versões para os contos de fadas vinha 

do merchandising desenvolvido pelos estúdios, que incluía a venda de “vestuário, comida, 

brinquedos, livros, fonogramas e partituras”  (WASKO, 2001, p.14) baseados nos filmes. Desde o 66

início, seus produtos já foram pensados como algo que ia além da tela do cinema. Durante anos de 

negócios e das mudanças de gestão do grupo, essa estratégia de segmentação de negócio foi se 

intensificando cada vez mais e culminou no conjunto de marcas marcas muito valiosas.  

 Ao longo deste capítulo são apresentadas as marcas que compõe o grupo Disney, bem como 

as estratégias que são utilizadas para a construção da identidade das marcas e da venda de produtos 

correlatos as mesmas. Pois, nos interessa entender as produções dos estúdios Disney, para além de 

sua dimensão narrativa. Também queremos compreendê-las como bens, circulando dentro da lógica 

da sociedade do consumo (BAUDRILLARD, 1970). O convite para olhar para os produtos a partir 

da lógica de uma sociedade atravessada pelo consumo, vem da natureza dos próprios produtos 

desenvolvidos pela Disney ao longo dos anos. Muito mais que filmes, a empresa investiu em 

diversos segmentos da setor de mídia até se tornar no grande conglomerado de empresas atual. 

 Nesse sentido, entender os produtos que cercam as produções audiovisuais da empresa, bem 

como as estratégias que foram empregadas para venda dos mesmos ao longo dos anos, nos 

 Tradução livre. “clothing, food, toys, books, phonograph records, and sheet music”.66
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possibilita mapear o impacto que esses produtos produziram para a sociedade em que estão 

inseridos. Além do impacto das suas produções na sociedade, a Disney também teve grande 

importância para os modelos de entretenimento contemporâneos. Alan Bryman dá o nome de 

Disneyization  “ao processo pelo qual os princípios dos parques temáticos da Disney estão a 67

dominar cada vez mais sectores da sociedade americana e do resto do mundo.” (BRYMAN, 2004, 

p. 1) Por tudo isso, é possível ver que a importância da Disney vai além das produções sobre contos 

de fadas, recorte do primeiro capítulo. 

 A circulação dos filmes da Disney foram impulsionadas por diferentes estratégias adotadas 

pelos estúdios, dentre elas os re-lançamentos. Os produtos correlatos às obras, tal como apontou 

Wasko, foram fundamentais para que estas fossem cada vez mais reconhecidas pelo público. Para 

que esses produtos pudessem ser vendidos, a empresa sempre contou com um grande esforço de 

publicidade. Como a publicidade é um dos elementos centrais na estratégia da empresa, a discussão 

apresentada neste capítulo convida o leitor a olhar para publicidade e para o potencial que a mesma 

teve no processo de criação de novas possibilidade de consumo para os produtos da empresa. Pois, 

como nos informa Rocha (2012) “publicidade e consumo são partes de um mesmo processo. Em 

certo sentido, podemos dizer que a publicidade é a narrativa que dá sentido ao consumo. (…) o 

consumo, quando exibido na narrativa publicitária, é puro paraíso, uma espécie de garantia da 

felicidade.” (ROCHA, 2012, p.15)    

 A narrativa publicitária, como destaca Rocha (2012), tem a possibilidade de dar sentido ao 

consumo, mas também de criar novos sentidos para os produtos aos quais se refere. Ao olharmos 

para a construção da marca Disney, veremos que muitos dos conceitos associados à marca partem 

das narrativas que a cercam. No entanto, autores como Ariel Dorfman e Armand Mattelart (2010) 

fazem uma dura crítica às produções da Disney, suas representações e a exploração comercial que a 

marca fez de personagens e temas dos filmes. Toda essa comoção em torno do que Walt Disney 

representa, deve-se a sua contribuição para o imaginário infantil e pela massificação de suas 

representações. Os autores informam “que todo ataque a Disney significa repudiar a concepção da 

criança que se recebeu como válida (…)” (DORFMAN & MATTELART, 2010, p.14).  

 No processo de massificação de representações, a marca Disney Princess, explorada ao 

longo do tópico dois deste capítulo, figura como um grande exemplo de modelos criados e 

sustentados pela Disney. A marca, como veremos adiante é criada para atender uma demanda que já 

existia na sociedade, mas também para criar novos públicos para os produtos que já haviam sido 

 Tradução livre. “the process by which the principles of the Disney theme parks are coming to dominate more and 67

more sectors of American society as well as the rest of the world.”
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lançados pela empresa. Ao criar essas novas possibilidades de aproximação dos filmes, a marca 

reforça a massificação das personagens criadas décadas antes para representar mulheres e princesas. 

Porém, muito mais do que os produtos de princesa, o que interessa para essa discussão são 

os materiais publicitários construídos para vender esses produtos. Mas, antes de aprofundar um 

pouco mais a apresentação da Disney Princess, assunto que é abordado no tópico dois desse 

capítulo, é preciso entender como a Walt Disney Company consolidou sua estratégia que é composta 

por diversas marcas, para estabelecer o porquê da grande importância que marca Disney Princess 

tem para o grupo. 

 Sendo assim, esse segundo capítulo é um convite para um mergulho na dimensão-chave 

desta dissertação: a relação entre marca, narrativa e produtos. Porém, para entender essa relação, é 

importante precisar o peso de cada aspecto nesse processo. O primeiro capítulo serviu para desenhar 

o percurso que as narrativas dos contos de fadas percorreram até serem apropriadas pela lógica 

Disney e compreender como os contos atravessaram a história da empresa. A partir de agora, os 

contos de fadas dão lugar à discussão sobre a formação da marca Disney e de suas marcas 

derivadas, e ao papel da publicidade nas estratégias da empresa e na própria Industria Cultural. 

 O primeiro tópico apresenta uma discussão sobre marcas a partir das marcas que compõem a 

Walt Disney Company elucidando os conceitos que acompanham a inserção da marca nos seus 

diferentes mercados. No tópico 2 é abordada a marca a Disney Princess e a partir dela são 

discutidas as operações que foram feitas pela empresa para criar coerência entre elementos de 

narrativas dos filmes que a empresa lançou ao longo dos anos. Essa discussão precede o tópico três, 

no qual são tratadas as questões relativas à publicidade, às narrativas e aos paratextos da marca 

Disney Princess. O que se pretende ao final deste capítulo é que a relação entre marca, narrativa e 

produtos esteja clara para os leitores, de modo que o último capítulo possa elucidar, através da 

análise dos produtos, como todos esses conceitos refletem e podem ser observados empiricamente 

nas produções. 

2.1 - Marcas e a Disney 

 As marcas estão presentes a todo momento em nosso cotidiano. Elas influenciam 

diretamente a maneira como consumimos os produtos aos quais se referenciam e também 

influenciam nossas relações com os outros indivíduos. As marcas estão inseridas dentro de uma 

lógica na qual “o consumo tem de ser reconhecido como (…) parte integrante da necessidade social 

de relacionar-se com outras pessoas e de ter materiais mediadores para essas relações. (ROCHA, 

2013, p. 20). 
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Quando pensamos nas marcas, devemos considerar a relação entre os consumidores e os 

produtos, bem como a dinâmica da sociedade na qual essas marcas estão inseridas. Já que  

A marca é mais do que um produto; é ao mesmo tempo uma entidade 
física e perceptual. O aspecto físico de uma marca (seu produto e 
embalagem) pode ser encontrado esperando por nós na prateleira do 
mercado (ou onde for). É geralmente estático e finito. Entretanto, o 
aspecto perceptual de uma marca existe no espaço psicológico - na 
mente do consumidor. É dinâmico e maleável. (RANDAZZO, 1996, p. 
24) 

No caso Disney, a ideia de um aspecto físico só pode ser vista nos parques. Filmes e 

produções audiovisuais não são estáticos e necessariamente finitos, portanto não podem ser 

considerados aspectos físicos da marca. Enquanto produtos narrativos, eles dispõem de opções mais 

elásticas e de possibilidades infinitas de criações e derivações. Isso quer dizer, que, de certo modo, 

trata-se de uma marca com muito mais características perceptuais do que físicas. A marca Disney, 

inserida na lógica da cultura da convergência (JENKINS, 2009), acompanha as mudanças na 

sociedade, com modificações em seus produtos e nas estratégias de abrangência dos mesmo, 

aproveitando-se dos momentos de mudança no consumo para garantir as expansões da empresa. 

Entende-se por cultura da convergência o processo, no qual, 

Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir de 
pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e 
transformados em recursos através dos quais compreendemos a vida 
cotidiana. (…) Essas conversas geram um burburinho cada vez mais 
valorizado pelo mercado das mídias. O consumo tornou-se um 
processo coletivo (JENKINS, 2009, p. 28). 

A empresa aproveita essa mudança na maneira de interagir com os produtos e com o próprio 

consumo para construir novas possibilidades de aproximação dos consumidores com os produtos 

lançados anteriormente. Por isso, é possível considerar a marca Disney, e suas marcas derivadas, 

como um dos agentes capazes de influenciar a maneira como as pessoas atribuem significados para 

os novos produtos da empresa. A partir das mudanças que a marca propõe as pessoas podem atribuir 

novos sentidos para produtos já conhecidos, como os filmes derivados dos contos de fadas. 

A marca Disney não é um sinônimo para a Walt Disney Company já que, como será 

mostrado a seguir, a empresa é composta pela reunião de diversas marcas. A Disney como marca 

está muito mais associada ao início da empresa e ao próprio Walt Disney do que ao seu grande 

sucesso enquanto conglomerado de mídia. Atualmente, o melhor local para obter informações sobre 
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o as marcas e empresas do grupo é o site Disney Careers  da própria empresa. Deste site saem as 68

imagens que serão apresentadas a seguir, e que mostram as empresas/marcas separadas em 

categorias de atuação.  

Na introdução do livro “Para ler o Pato Donald”, Dorfman & Mattelart (2010) fazem uma 

dura critica à imagem que é associada a Walt Disney, ao compararem a maneira como eles próprios 

serão vistos ao criticar a Disney. Num tom irônico, na seção “Instruções para ser expulso do Clube 

Disneylândia”, apresentam as principais características que foram associadas à marca Disney ao 

longo dos anos. 

Os responsáveis do livro serão definidos como soezes e imorais 
(enquanto o mundo de Walt Disney é puro), como arquicomplicados e 
enredadíssimos na sofisticação e refinamento (enquanto Walt é 
franco, aberto e leal), membros de uma elite envergonhada (enquanto 
Disney é o mais popular de todos), como agitadores políticos 
(enquanto o mundo de W. Disney é inocente e reúne 
harmoniosamente todos em torno de colocações que nada têm a ver 
com os interesses partidários), como calculistas e amargurados 
(enquanto que Walt D. é espontâneo e emotivo, faz rir e ri) (…) 
(DORFMAN & MATTELART, 2010, p.15 - grifo nosso) 

Essas características foram associadas muito mais a marca Disney do que ao próprio Walt 

Disney, e muitas delas estão presentes no atual documento de Políticas e Práticas  da Walt Disney 69

Company. O texto abaixo mostra como, mesmo se tratando das políticas gerais da empresa, as 

diretrizes são focadas nos produtos associados à marca Disney, deixando de lado, por exemplo, uma 

enorme gama de marcas e produções da empresa que são focadas em adultos. 

Por mais de 90 anos, a Walt Disney Company foi o lar de alguns dos 
personagens mais queridos e das histórias mais apreciadas do mundo. 
A Disney ocupa um lugar especial nos corações de milhões de pessoas 
porque nossos temas e personagens são universais, confiáveis e 
relevantes para todos. A marca Disney é desde sempre inclusiva, 
com histórias que refletem a tolerância e a aceitação e celebram as 
diferenças que fazem nossos personagens serem únicos e 
maravilhosos em sua própria maneira. (…) Nossas histórias são 
atemporais porque falam ao coração; Nossos personagens atraem as 
crianças por gênero, habilidade e experiência, porque elas são 
definidas por bondade, lealdade, humor, coragem, inteligência e 
outros traços que fazem um bom amigo. A Disney continua 
empenhada em continuar a criar personagens que sejam acessíveis e 
confiáveis para todas as crianças. (Policies and Approaches - Our 
stories and characters - grifo nosso)  70

 https://jobs.disneycareers.com acessado em 15/12/201768

 https://ditm-twdc-us.storage.googleapis.com/Our-Stories-and-Characters.pdf69

 https://ditm-twdc-us.storage.googleapis.com/Our-Stories-and-Characters.pdf tradução livre.70

https://ditm-twdc-us.storage.googleapis.com/Our-Stories-and-Characters.pdf
https://jobs.disneycareers.com
https://ditm-twdc-us.storage.googleapis.com/Our-Stories-and-Characters.pdf
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Por esse documento é possível ver que a marca Disney usa seus produtos para refletir os 

ideais da empresa e apoia sua marca nas características de seus personagens, num processo contínuo 

de dependência marca-produto. O que se observa na maior parte das grandes empresas é um esforço 

para associar à identidade das marcas com conceitos e características que não estão presentes nos 

seus produtos. Grandes marcas como a Coca-Cola e a Nike, por exemplo, usam como um de seus 

dos principais artifícios no processo de construção de marcas os arquétipos (MARK e PEARSON, 

2012), pois esses servem para agregar ao símbolo da marca significados e valores que vão além de 

suas características funcionais. No caso da marca Disney esse processo é diferente. A marca, por 

não trabalhar com produtos de bens de consumo, reflete muita das características de suas produções. 

A Disney faz um grande esforço para que sua marca seja percebida de maneira positiva por 

seus consumidores e espectadores de modo que seus produtos sejam vistos como “universais, 

confiáveis e relevantes para todos”. Essas características também estão presentes nos produtos da 

empresa, que refletem os valores que a marca quer transmitir. Esse esforço para o reconhecimento 

da identidade da marca pode ser entendido pelo o que Bengtsson & Firat (2006) chamam de brand 

literacy ou letramento de marca. Os autores entendem por letramento de marca  

a capacidade do consumidor para decodificar as estratégias utilizadas 
nas práticas de marketing na introdução, manutenção e reformulação 
de marcas e imagens de marca, o que, em seguida, permite ao 
consumidor se envolver com esses processos em suas configurações 
culturais. (BENGTSSON & FIRAT, 2006, p.375)  71

Essa capacidade do consumidor vai sendo desenvolvida a medida que ele é exposto a mais 

marcas e estratégias de comunicação da marca. O esforço para a concretização da identidade da 

marca é especialmente reconhecido pelos fãs. Os fãs da Disney são consumidores/espectadores que 

dominam esse processo de letramento da marca em relação à empresa e são participativos tanto em 

relação ao consumo dos produtos da marca quanto em relação a produzir informações sobre a 

mesma  e sobre suas produções. Também os fãs da Disney acabam influenciando alguns caminhos 72

estratégicos que a empresa toma, já que “(…) o letramento de marca dos consumidores influencia 

seu grau de envolvimento efetivo nas imagens, estratégias e uso de marcas e o grau em que podem 

 Tradução livre. “the ability of the consumer to decode the strategies used in marketing practices in introducing, 71

maintaining and reformulating brands and brand images, which then, further enables the consumer to engage with these 
processes within their cultural settings.”

 Para informações sobre produzidas pelos fãs acessar http://disney.wikia.com/wiki/The_Disney_Wiki o site conta 72

atualmente com mais de 43 mil páginas de informações. Acessado em 04/01/2018.

http://disney.wikia.com/wiki/The_Disney_Wiki
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impactar nas políticas da empresa (BENGTSSON & FIRAT, 2006, p.379) . Recentemente, a 73

reação negativa dos fãs à inclusão de um curta-animado, derivado do filme Frozen, junto com o 

lançamento do filme “Coco”, fez com que a Disney mudasse toda a estratégia de divulgação do 

curta e deixasse de exibi-lo no cinema . 74

O engajamento dos fãs com a marca e suas relações com as produções Disney é algo que 

pode ser explorado em outros trabalhos, pois existe muito material disponível oriundo dessa 

interação. Durante a trajetória dessa pesquisa, muitos materiais de fãs compuseram a coleta de 

dados, de modo que a autora pudessem ter uma noção geral sobre a abrangência da marca. No 

entanto, entendendo a limitação de uma dissertação de mestrado, optou-se por não incluir essa 

discussão neste momento e abordá-la em trabalhos futuros. 

Há um grande esforço da empresa de construir uma imagem sólida para marca Disney, e o 

que vemos em relação a composição da Walt Disney Company é que muitas marcas dialogam com a 

principal e se aproveitam dessa solidez de imagem. Pelos diversos segmentos da empresa é possível 

observar essa relação. No caso do segmento das produções audiovisuais, cada estúdio tem sua 

própria marca e, a partir dela, produções com características específicas. Na imagem abaixo (figura 

5) é possível ver todos os estúdios que compõe atualmente a empresa. Como foi mostrado no 

capítulo 1, tudo começou com o Walt Disney Animation Studio, estúdio responsável pelas produções 

das grandes animações, e ao longo dos anos foram sendo criados outros para abarcar outros tipos de 

produções. Um pouco menos antigo que o estúdio de animação, o Walt Disney Studios Motion 

Pictures foi criado inicialmente para distribuir as produções do grupo, sob o nome de Buena Vista 

Distribution, mudou de nome para o atual em 2007, mas é o mesmo Walt Disney Pictures que deu 

origem a famosa vinheta da marca em 1985, mostrada no capítulo 1.  

Parte da força da marca Disney está diretamente relacionada aos estúdios que, ao longo dos 

anos, com suas vinhetas e introduções, foram reforçando os conceitos e a identidade da marca. Isso 

pode ser visto de maneira clara, e por oposição, quando observado o selo Touchstone Pictures, 

criado para não ser conectado a marca. A empresa criou uma nova marca para produzir seus “filmes 

de adulto” sem comprometer a marca Disney (NADER, 2014) e, sob esse selo, lançou grande parte 

de suas maiores bilheterias. Filmes como “Uma linda mulher” foram lançados pela empresa, mas 

sem que grande parte do público sequer soubesse que era uma produção da Disney. 

 Traduação livre. “(…) consumers’ brand literacy influences their degree of effective involvement in the images, 73

strategies, and use of brands, and the degree to which they can impact on companies’ policies.”

 https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/noticias/2017/12/frozen-disney-pediu-para-cinemas-pararem-de-exibir-74

curta-metragem-de-olaf
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!  
Figura 5. Estúdios da Walt Disney Company 

Hoje, além dos estúdios que levam a marca Disney no nome, a empresa ainda conta com os 

estúdios adquiridos posteriormente. Dentre eles, a Pixar (aquisição em 2006) Marvel (aquisição em 

2009), Lucas Film (aquisição em 2012) e Twenty-First Century Fox (aquisição em 2017). Juntas as 

aquisições desses estúdios significaram mais quase 100 bilhões de dólares gastos pela empresa . 75

Todos esses estúdios tem características diferentes de marca, com o caso do selo Touchstone 

Pictures, e não exploram a imagem da marca da Disney em sua identidade por já serem marcas 

consolidadas com o público. 

Mas se os estúdios foram a base para a construção da marca, hoje, o que faz a Disney ser um 

dos maiores conglomerados de mídia do mundo é também o alcance de suas redes de televisão. A 

imagem a seguir (figura 6) apresenta as redes de mídia do grupo . Juntas, essas marcas englobam 76

televisão aberta, televisão a cabo, rádio, publicações e negócios digitais e estão inseridas em duas 

divisões da Walt Disney Company, a divisão The Disney/ABC Television Group e ESPN Inc. Como 

foi mostrado no histórico, a ABC começou como parceira do grupo, onde foi feita a primeira 

inserção dos produtos audiovisuais da marca na televisão, e depois foi adquirida pela companhia. O 

Disney Channel foi o primeiro canal de TV criado pelo grupo em 1983. As outras duas marcas 

FreeForm e BAMTECH Media são aquisições mais recentes. Não estão na imagem as recentes 

aquisições em relação à mídia, que incluem o controle do serviço de streaming HULU, maior 

 https://g1.globo.com/economia/noticia/disney-anuncia-compra-da-21st-century-fox.ghtml Acessado em 30/12/2017.75

 A Disney anunciou em 14/12/2017 a compra do grupo FOX adicionando além das redes citadas a FX Networks, 20th 76

Century Fox Television,  National Geographic, Fox Sports Regional Networks, Fox Networks Group International, Star 
India, além dos serviços de streaming Hulu (da qual virou controladora), parte da Sky e da Tata Sky e do Endemol 
Shine Group.

https://g1.globo.com/economia/noticia/disney-anuncia-compra-da-21st-century-fox.ghtml
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concorrente do Netflix, e a Endemol Shine Group, detentora dos direitos dos principais formatos de 

reality shows como “Big Brother” e “Masterchef”. Mas também no caso das redes de mídia, é 

possível ver muito clara a questão da identidade da marca, explorada apenas pelo Disney Channel. 

!  
Figura 6. Redes de Mídia da Walt Disney Company 

  

 Atualmente cada uma das marcas de TV tem bastante autonomia em relação a marca Disney. 

Elas não exploram os personagens clássicos da marca  e não focam no público infantil. A ESPN 77

destoa bastante do perfil do grupo, já que é uma rede de notícias e esportes. Já o Disney Channel, 

que traz a marca em seu nome, sustenta sua programação com animações dos estúdios Disney e 

com produções voltadas para o público infanto-juvenil. Muitas das produções do Walt Disney 

Animation Studio tiveram seus filmes-continuações desenvolvidos para o canal e não para o cinema. 

Essas produções foram feitas em parcerias com os estúdios, como é o caso da maior parte dos 

filmes de princesa que possuem uma sequência. Das redes, apenas a ABC dialoga um pouco mais 

com a imagem da marca Disney, por se tratar de um canal voltado para a família e por ter essa 

ligação direta com as produções desde o início da inserção da marca na TV. 

 O Disney Channel é o canal que mais apoia o processo de letramento de marca para os 

espectadores da Disney, já que, além de apresentar as produções, também divulga os comerciais de 

marca e de produtos. O canal é direcionado para o público infanto-juvenil e transmite produções 

para todas as faixas de idade entre 2 e 18 anos. No Brasil e na América Latina, o canal foi sub-

divido em Toon Disney, Disney XD, Jetix, Disney Junior. Esses canais, que na verdade são quadros 

dentro do Disney Channel nos EUA, tem um público ainda mais recortado em faixa-etária, como é 

o caso do Disney Junior que se destina para crianças de 2 a 5 anos . 78

 Mas se tem um lugar onde a marca é explorada de maneira muito significativa, esses são os 

parques. Na figura baixo (figura 7) é possível ver os parques e resorts que compõem atualmente a 

empresa. Esses parques, como nos informa Bryman (2004), exploram as quatro dimensões da 

 Mickey Mouse, Minnnie Mouse, Pato Donald, Pateta e Pluto.77

 http://www.anmtv.xpg.com.br/playhouse-disney-channel-muda-para-disney-junior Acessado em 04/01/2018.78

http://www.anmtv.xpg.com.br/playhouse-disney-channel-muda-para-disney-junior
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Disneyzação (Disneyization) da sociedade contemporânea: tematização, consumo híbrido, 

merchandising, trabalho performativo . Segundo a empresa informa, os parques são líderes em 79

oferecer para milhões de famílias do mundo inteiro viagens e experiências de lazer que trazem 

memórias que duraram para a vida inteira.  80

!  
Figura 7. Parques e Resorts da Walt Disney Company 

 Os conceitos que Bryman (2004) associa aos parque foram introduzidos por Walt Disney, 

mas consolidados muito depois da sua morte. A gestão Michael Eisner e Frank Wells, a partir de 

1984, foi a responsável por explorar e unificar uma identidade para a marca (NADER, 2014) e os 

parques tiveram um papel central nessa dinâmica. Nos parques passou a ser tangibilizado o 

storytelling da marca Disney, unindo seus principais elementos e, acima de tudo, explorando o que 

a empresa sabia fazer muito bem: escrever narrativas. Como nos informa Massarolo & Mesquita 

(2014), 
O storytelling é um dos fenômenos mais significativos da ecologia de 
mídia contemporânea e a apropriação de suas técnicas pelas empresas 
de marketing para reconfiguração da narrativa das marcas e contribui 
para os novos arranjos econômicos com base nos processos sinérgicos 
entre as várias unidades de negócio que compartilham a propriedade 
intelectual, através de contratos de licenciamento e parcerias. 
(MASSAROLO & MESQUITA, 2014, p. 9) 

  

 Tradução livre. Grifo nosso. “theming – clothing institutions or objects in a narrative that is largely unrelated to the 79

institution or object to which it is applied, such as a casino or restaurant with a Wild West narrative; hybrid consumption 
– a general trend whereby the forms of consumption associated with different institutional spheres become interlocked 

with each other and increasingly difficult to distinguish; merchandising – the promotion and sale of goods in the form of 
or bearing copyright images and/or logos, including such products made under license; performative labour – the 
growing tendency for frontline service work to be viewed as a performance, especially one in which the deliberate 

display of a certain mood is seen as part of the labour involved in service work.” (BRYMAN, 2004, p. 2)

 https://jobs.disneycareers.com acessado em 15/12/201780

https://jobs.disneycareers.com
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 A criação de um storytelling para a marca foi o meio pelo qual Eisner & Wells encontraram 

de salvar a crise que a empresa passava quando assumiram a gestão (NADER, 2014). Usando a 

lógica da tematização, eles levaram todas as personagens já criadas para dentro dos parques e 

conseguiram criar uma lógica que justificava a atualização das atrações. A cada lançamento de um  

novo filme, novos personagens podiam ser inseridos no parque. O parque também foi transformado 

em um lugar onde a ficção dos filmes encontra a “realidade” das pessoas e acontecimentos 

importantes extra-narrativos, como a coroação das princesas da marca Disney Princess, passam a 

acontecer nestes espaços com a presença do público .  81

 Uma das marcas apresentadas (figura 7) não é um parque ou resort, mas sim a divisão de 

criação e inovação da empresa. A Walt Disney Imagineering é responsável pela criação das 

inovações dos parques e atrações. O conceito de imagineering foi criado pelo próprio Walt Disney, 

que precisava de profissionais que não fossem apenas engenheiros, mas também imaginadores. O 

conceito é uma junção das palavras imaginação e engenharia. 

 Outro conceito de Bryman (2004) explorado nos parques é a ideia do consumo híbrido. Esse  

conceito é uma das chaves para entender a relação da marca Disney com as narrativas dos contos de 

fadas, porque a marca Disney é tão imbricada com suas produções, que em alguns momentos os 

materiais da marca se confundem com os próprios produtos da empresa. Entende-se por consumo 

híbrido “uma tendência geral pela qual as formas de consumo associadas a diferentes esferas 

institucionais tornam-se interligadas entre si e cada vez mais difíceis de distinguir” (BRYMAN, 

2004, p. 2). No caso Disney, quanto mais a empresa associa sua identidade institucional com as 

produções fílmicas, mas difícil é para o espectador dissociar o que é produto de venda e um material 

de marca. As diversas esferas institucionais da Disney são: as produções para o cinema, os produtos 

derivados, os comerciais, os parques. Tudo isso se relacionado, sustenta um consumo híbrido.  

 Com a aplicação dessa estratégia, o público tem cada vez mais dificuldade de distinguir o 

que está consumindo. Isso faz com que se amplie o storytelling da marca pela conexão entre a 

marca e os filmes e personagens que a empresa produz. Essa dinâmica cria uma linha muito tênue 

entre o que é um produto da marca e a marca em si, reforçando a ideia da Disney ser uma marca 

com aspectos mais perceptuais do que físicos (RANDAZZO, 1996).  

 Outro local onde isso pode ser visto são as lojas da Disney ou Disney Store. Nas lojas é 

possível comprar produtos relacionados à todos os personagens e filmes, além de produtos que só 

existem para promover a marca Disney. Toda essa estratégia de consumo híbrido é realizada por 

 http://www.insidethemagic.net/2013/04/merida-to-become-11th-disn…k-for-royal-coronation-ceremony-at-walt-81

disney-world-on-may-11/ Acessado em 22/12/2017.
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meio da última divisão que a empresa faz para suas marcas, a Divisão de Bens de Consumo e Mídia 

Interativa da Walt Disney Company (figura 8). 

!  

Figura 8. Divisão de Bens de Consumo e Mídia Interativa da Walt Disney Company 

  

 Essa divisão, que engloba brinquedos, livros, jogos, produtos para a casa, higiene pessoal e 

também produtos digitais, “traz as histórias e os personagens da nossa empresa através de produtos 

físicos inovadores e atraentes e experiências digitais, inspirando a imaginação dos jovens e dos 

jovens de coração ” Nessa divisão está inserida a marca Disney Princess. A história dessa divisão 82

começa muito antes de 2015, quando ela passou a receber esse nome. Primeiro essa divisão era o 

departamento de merchandising da empresa, criado em 1929, primeira vez que o Mickey Mouse foi 

licenciado para ser usado em capas de cadernos para crianças .  83

 A lógica do merchandising esteve presente desde o início, como pode ser visto na história da 

empresa, como um meio de expandir o alcance dos filmes. Segundo Bryman (2010), merchandising  

é a “promoção e venda de mercadorias sob a forma de imagens de direitos autorais e/ou logotipos, 

incluindo esses produtos fabricados sob licença.”  (BRYMAN, 2010, p.2) Essa estratégia é atua 84

como um meio de fortalecer uma marca e espalhar seus valores para aumentar a abrangência do 

consumo. Isso pode ser feito por meio da publicidade direta e também pela produção de produtos 

licenciados. A Disney é um excelente exemplo para analisar a maneira como os produtos 

licenciados ajudam a construir novos mercados para a marca e aumentar a abrangência de suas 

produções. O caso da marca Disney Princess, que será mostrado adiante, exemplifica como os 

filmes já lançados foram resgatados diversas vezes pela empresa, através de estratégias de 

merchandising. 

 Tradução livre. “Disney Consumer Products and Interactive Media brings our company’s stories and characters to life 82

through innovative and engaging physical products and digital experiences, inspiring the imaginations of the young and 

young at heart.” https://jobs.disneycareers.com/brands 

 Building a Company - Roy O. Disney and the Creation of an Entertainment Empire, by Bob Thomas, 1998. Page 67.83

 Tradução livre. “the promotion and sale of goods in the form of or bearing copyright images and/or logos, including 84

such products made under license.”

https://jobs.disneycareers.com/brands
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 Desde 1987, quando foi inaugurada a primeira Disney Store, as lojas representam um pouco 

do que pode ser encontrado nos parques. Através de atendimento impecável e de diálogo direto com 

os consumidores, as lojas reproduzem o comportamento dos funcionários dos parque da Disney. 

Nas Disney Stores, bem como nos parques, é possível ver de maneira clara a aplicação do último 

conceito que Bryman (2010) associa a marca, o trabalho performativo. Para o autor, a Disney 

representa bem  “a tendência crescente para o trabalho de serviço da linha de frente deve ser vista 

como uma performance, especialmente aquela em que a exibição deliberada de um determinado 

humor é vista como parte da mão-de-obra envolvida no serviço de trabalho” . (BRYMAN, 2010, p.85

2) Nos parques, a performance faz parte do trabalho de diversos funcionários, especialmente 

daqueles que representam os personagens da empresa. Mas não apenas deles, também os 

funcionários que atendem nas lojas representam o bom humor e a felicidade da marca. A exploração 

de um trabalho performativo é um meio de levar um pouco do  “jeito Disney ” (KINNI, 2011) para 86

vários lugares do mundo onde os parques não estão. No Brasil não há lojas oficiais da Disney, mas 

seus produtos são distribuídos por diversas marcas licenciadas. 

 No próximo tópico será apresentada a marca Disney Princess, passando pelas motivações da 

sua criação, processos de mudanças nas personagens e explorando alguns brinquedos da marca. O 

tópico serve como um guia para a compreensão de como a marca foi estabelecida. 

2.2 - A marca Disney Princess e seus produtos 

  

A marca Disney Princess, derivada da marca Disney, foi criada muitos anos depois dos 

lançamentos dos filmes de contos de fadas da empresa, e une as personagens principais das 

narrativas em uma franquia composta por diversos produtos diversos. A marca foi criada como parte 

da estratégia da Walt Disney Company para conquistar novos públicos. Ela foi lançada em um 

momento que a empresa começava a ter dificuldades de dialogar com novas gerações. Como 

sempre teve seu público-alvo centrado nas crianças, a Disney precisa de novos meios para atingir a 

geração a geração mais nova, nascida nos anos 2000, já que as crianças nascidas na geração do 

VHS, período de grande expansão da empresa, começavam a chegar na idade adulta. Dentre muitos 

 Tradução livre. “the growing tendency for frontline service work to be viewed as a performance, especially one in 85

which the deliberate display of a certain mood is seen as part of the labour involved in service work.”

 Para mais informações sobre essa prática da Disney ver o livro “Be our guest” Perfecting the art of Custumer Service 86

by Disney with Theodore Kinni.
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movimentos estratégicos que a empresa fez, a marca Disney Princess se revelou muito rentável 

desde então, faturando milhões de dólares por ano. 

 Em janeiro de 2000, o então CEO da Disney Consumer Products, Andy Mooney assistiu ao 

um show do Disney on Ice  e viu que na plateia diversas meninas usavam fantasias de princesas da 87

Disney. Na época, a Disney já tinha produtos licenciados, mas eles não estavam reunidos em uma 

franquia e não tinham tanto rigor em termos de linhas de produtos. O presidente, que buscava 

soluções para aumentar a lucratividade da empresa, viu então uma oportunidade. Em entrevista para 

a The New York Times Magazine, Mooney contou como foi esse processo:  

Eles nem eram produtos da Disney. Eles era produtos genéricos que 
pareciam com fantasias de Halloween. E aí percebi a situação e veio a 
ideia. Claramente existia uma demanda ali. Então, na manhã seguinte, 
eu disse para minha equipe “Ok, vamos criar uma paleta de cores, 
falar com a equipe de licenciamento e criar tantos produtos quanto a 
gente puder que permita que essas menininhas façam o que já estão 
fazendo de qualquer jeito: se vejam como personagens de filmes 
clássicos” (ORENSTEIN, 2006)  88

  

 A partir desse momento foi criado um conceito para a marca, que unia as personagens dos 

filmes clássicos em uma grande franquia de produtos de todos os tipos. Como foi mostrado no 

capítulo 1, esse conceito de filmes clássicos ou Clássicos Disney não engloba apenas as produções 

relacionadas aos contos de fadas. Contudo, a maioria das personagens que fizeram parte da primeira 

versão da marca eram oriundas de filmes de contos de fadas. Para relacionar essas personagens, foi 

utilizado o fato de todas serem princesas em suas narrativas, ou com potencial para serem 

transformadas em tal, como é o caso de personagens como Pocahontas e Mulan. Foi escolhida uma 

paleta de cores que conversa com o “universo de menina” e associações com a realeza europeia 

(rosa, dourado, prateado), além da criação de um padrão de apresentação para os produtos. 

Inicialmente a regra que regia as junção das princesas é que nenhuma personagem poderia olhar 

uma para outra, de modo que as histórias não se misturassem .  89

 No processo de construção da identidade da marca, a Disney foi constantemente acusada de 

reforçar estereótipos em relação ao universo feminino. Especialmente no início, não havia nenhum 

 Disney on Ice é um show promovido pela Disney onde personagens, entre elas as princesas, dançam as músicas dos 87

filmes patinando no gelo.

 Tradução livre. Orenstein, Peggy (December 24, 2006). "What's Wrong With Cinderella?". The New York Times. The 88

New York Times Company. Acessado em 21 de agosto de 2016.

 Tradução livre. Orenstein, Peggy (December 24, 2006). "What's Wrong With Cinderella?". The New York Times. The 89

New York Times Company. Acessado em 21 de agosto de 2016.

http://www.nytimes.com/2006/12/24/magazine/24princess.t.html?pagewanted=2&_r=0&ei=5088&en=8e5a1ac1332a802c&ex=1324616400&partner=rssnyt&emc=rss
http://www.nytimes.com/2006/12/24/magazine/24princess.t.html?pagewanted=2&_r=0&ei=5088&en=8e5a1ac1332a802c&ex=1324616400&partner=rssnyt&emc=rss
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esforço por parte da empresa em questionar a repetição de clichês em relação às mulheres. A partir 

de 2012 houve uma mudança no posicionamento da marca, que passou a associar outros elementos 

a ideia de princesa, além os clichês sociais.  

 Desde o lançamento da marca, a Disney nunca lançou nenhum tipo de comunicado oficial 

ou produto audiovisual, mesmo que publicitário, que explicasse a junção das princesas em uma 

marca. Isso fez com que os fãs construíssem materiais com várias teorias sobre o que faz uma 

princesa “merecer” ou não fazer parte da marca Disney Princess. Esses materiais, por terem cunho 

colaborativo e não possuirem a chancela oficial da marca , precisam ser olhados com cuidado. No 90

entanto, são uma fonte muita rica de informações que serviu muitas vezes de base para o 

aprofundamento desta pesquisa.  

 Um das grande dificuldades de se trabalhar com marcas e com materiais publicitários é a 

escassez de acesso aos conteúdos, já que não se tem uma preocupação por parte das empresas de 

catalogar e arquivar esse materiais em locais públicos. Uma alternativa para isso seria ter acesso aos 

arquivos das empresas donas dos direitos dos materiais (também não há uma garantia que eles de 

fato existam), algo que não foi possível para o desenvolvimento dessa pesquisa .  91

 Segundo a Wikia Disney Princess , para “se tornar uma princesa oficial”, a personagem tem 92

que atender aos seguintes critérios: “ter um papel principal em um filme de animação da Disney, ser 

humano ou quase semelhante à humana (por exemplo, Ariel), e não aparecer, apenas em uma 

sequência de um clássico”. De fato, esse é o critério adotado para que as personagens componham a 

marca. Algo que chama atenção é a falta de relação com os contos de fadas. Os fãs que colaboram 

com esse site não fazem essa conexão entre as personagens. No entanto, a construção de teorias 

sobre as regras da formação da franquia ajuda a demonstrar o poder de interlocução dos produtos da 

marca com os filmes, já que os fãs se baseiam nos filmes para explicar a marca.  

Em sua primeira formação, as princesas que faziam parte da franquia eram: Branca de Neve 

(do filme “Branca de Neve e os sete anões”), Cinderela (do filme “Cinderela”), Aurora (do filme 

“A bela Adormecida”), Ariel (do filme “A pequena sereia”), Bela (do filme “A Bela e a Fera”), 

Jasmin (do filme “Aladdin”), Pocahontas (do filme “Pocahontas”), Mulan (do filme “Mulan”), e a 

fada Sininho (do filme “As aventuras de Peter Pan”). Na época, a fada Sininho também integrava a 

 O D23 é o fã club oficial da The Walt Disney Company, criado em 2009. É o único site de fãs reconhecido pela 90

empresa. https://d23.com

 A pesquisa foi iniciada em março de 2016 a pesquisadora não conseguiu estabelecer nenhum contato bem sucedido 91

com a Disney.

 Comunidade construída pelos fãs. Disney Princess in Wikia - The Home of Fandon. Acessado em 27 de agosto de 92

2016.
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marca, apesar de não ser uma princesa. No entanto, em 2005, a fada ganhou sua própria franquia e 

parou de aparecer junto com as princesas. De 2000 até 2013, a franquia passou de oito integrantes 

para onze, com a inclusão das princesas: Tiana (do filme “A princesa e o sapo”), Rapunzel (do 

filme “Enrolados”) e Merida (do filme “Valente”). A inclusão de Merida, em 2013, aconteceu 

simbolicamente em uma cerimônia no Walt Disney World, quando foi recebida por todas as outras 

personagens . 93

Na figura abaixo (figura 9) há uma apresentação de todas as personagens que compõem 

atualmente a marca. Nas representações da marca, as princesas são apresentadas com roupas e 

traços mais bem demarcados que nos desenhos, com ênfase para maquiagem e acessórios que não 

existem nas apresentações originais. Como será mostrado a seguir, algumas delas ganharam roupas 

completamente diferentes do que as utilizadas nos filmes e todas tiveram a inclusão de brilho em 

suas roupas. 

!  
Figura 9. Personagens que integram a marca Disney Princess: 

Aurora, Pocahontas, Tiana, Jasmin, Bela, Branca de Neve, Cinderela, Mulan, Ariel, Rapunzel e Merida. 

 Ao apresentar as princesas reunidas, a marca Disney Princess trabalha a favor da dinâmica 

de criação de novos significados para as narrativas da Disney. Essa criação de significados pode ser 

vista em duas vertentes: a primeira delas, na criação de novas relações entre as personagens e a 

segunda vertente, influenciando produtos que já haviam sido lançados ao fornecer novas chaves de 

leitura para essas narrativas. Um exemplo da dinâmica de criação de novas leituras é o processo de 

 Apresentação de Merida na Disney. http://www.insidethemagic.net/2013/04/merida-to-become-11th-disn…k-for-93

royal-coronation-ceremony-at-walt-disney-world-on-may-11/ Acessado em 22/12/2017.
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“aprincesamento” das personagens pela marca. Esse processo se dá no caso da personagem Mulan, 

que não é uma princesa em seu filme original. A nova imagem que é associada à personagem 

possibilita novas maneiras de olhar para sua narrativa e atribuir a ela novos sentidos. Um exemplo 

da dinâmica de criação de relação entre as personagens é o filme “Descendentes”, que reúne as 

personagens da marca em uma única obra. A marca, ao apresentar junta personagens que não 

tinham nenhuma conexão prévia e explorá-las de forma integrada em seus materiais, ajuda a criar 

essas conexões para as histórias, o que permite que novos produtos explorando essas relações sejam 

bem aceitos pelo público. 

 Porém, como já foi dito, a Disney produz animações desde o ano de 1928, e ao longo de sua 

existência foi criando um mercado para o consumo de seus filmes e de tudo que estava relacionado 

às suas produções. A partir da lógica de licenciar os personagens para a criação de produtos sobre os 

filmes, foram criadas dezenas de marcas derivadas da marca Disney, como é da marca Disney 

Princess. Ela foi criada para identificar todos os produtos relacionados aos filmes de princesa 

produzidos pelos estúdios Disney. Mas antes da criação dessa marca, a Disney já vendia produtos 

relacionados aos filmes de princesa. Dentre muitas parceiras, uma das empresas mais antigas a 

licenciar os produtos Disney é a Mattel Inc. A empresa é parceira da Disney há mais de 60 anos e 

foi a detentora dos direitos de licenciamento dos brinquedos da marca Disney Princess desde a sua 

criação até 2015. Desde o início da parceria, a Mattel vendia produtos, especialmente brinquedos, 

relacionados aos filmes mas sem que eles compartilhassem uma marca. 

A discussão sobre a marca Disney Princess é ponto principal desta pesquisa porque os 

produtos como canecas, cadernos, vestidos, lençóis, brinquedos e a propaganda dos mesmos, fazem 

com que as personagens e os filmes estejam presentes no dia-a-dia de muitas pessoas, independente 

se elas assistem ou não os filmes da Disney. Como a marca explora personagens de histórias de 

contos de fadas, ela também faz uma publicização dessas narrativas, mesmo que indiretamente. Os 

contos de fadas e a exploração das princesas é tão rentável para a Disney quanto para as empresas 

que tem a licença do produto. A Mattel, empresa que deteve o licenciamento dos produtos Disney 

Princess até o ano de 2015 , se inspirou na marca Disney Princess para criar outras propostas de 94

produtos para brinquedos e personagens que não eram da Disney, 

[A imagem de] princesa como marca tem sido tão forte que as pessoas 
da Mattel (os adoráveis fabricantes de Barbie) iniciaram a sua própria 
coleção de vídeos da Princesa Barbie que venderam 38 milhões de 

 Mattel perde licença das Princesas Disney e de Frozen para Hasbro | VEJA.com http://veja.abril.com.br/economia/94

mattel-perde-licenca-das-princesas-disney-e-de-frozen-para-hasbro/ acessado em 19 de julho de 2017.

http://VEJA.com
http://veja.abril.com.br/economia/mattel-perde-licenca-das-princesas-disney-e-de-frozen-para-hasbro/
http://veja.abril.com.br/economia/mattel-perde-licenca-das-princesas-disney-e-de-frozen-para-hasbro/
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unidades. Os vídeos não-princesa venderam apenas cerca de 9 milhões 
em comparação. Isso dá uma idéia da mitologia da princesa e de quão 
grande é o mercado a marca detém. (VINCENT NG, 2013)  95

Apesar da alta lucratividade e da enorme quantidade de produtos vendidos e bilhões 

faturados por ambas as empresas , em 2015 a Mattel perdeu o direito de licenciamento da marca 96

para outra empresa, a Hasbro. A perda do contrato de licenciamento significou muito para a Mattel, 

e que “causou um declínio nas vendas globais de produtos orientados para meninas (excluindo 

Barbie) que diminuiu 48% em relação ao trimestre anterior e foi o fator chave para o declínio global 

da empresa”. (Toys and Games: MATTEL INC - Annual Passport 2017. p5)  97

Por esses resultados, é possível observar o quanto a marca Disney Princess opera de maneira 

massiva no faturamento Disney e de outras empresas. Seu referencial criativo e sucesso de público 

também acaba influenciando outras marcas como a Mattel. A empresa produziu, a partir das 

princesas Disney, tanto produtos físicos, como as bonecas Barbie, como também produtos 

narrativos, como os filmes “Barbie: Escola de Princesas”  e “Barbie: A princesa e a pop star” . A 98 99

marca Disney Princess também tem uma influência grande em termos de negócios e faturamento 

causando enriquecimentos/prejuízos financeiros às empresas que detém/deixam de deter os direitos 

da franquia. 

Em relação às narrativas de contos de fadas, a marca Disney Princess trouxe inovação para o 

gênero desde sua criação, mesmo que essa não tenha sido a intenção inicial de seus criadores. Em 

um primeiro momento, houve uma grande preocupação sobre a junção destas personagens, devido 

ao receio de que as histórias se misturassem. Andy Mooney destaca na entrevista  para a The New 100

York Times Magazine que, para preservar a individualidade de cada princesa e sua mitologia, na 

formação original nenhuma das princesas poderiam olhar umas para as outras, pois deveriam ser 

 Vincent NG, 2013. How Disney Princess became a multi billion dollar brand - http://www.mcngmarketing.com/how-95

disney-princesses-became-a-multi-billion-dollar-brand/#.WV65_cZ2qRt acessado em 06 de julho de 2017.

 Vincent NG, 2013. How Disney Princess became a multi billion dollar brand - http://www.mcngmarketing.com/how-96

disney-princesses-became-a-multi-billion-dollar-brand/#.WV65_cZ2qRt acessado em 06 de julho de 2017.

 Toys and Games: MATTEL INC - Annual Passport 2017 - Euromonitor Internacional97

 “Barbie: Escola de Princesas” é um filme de animação americano de 2011, produzido pela Rainmaker Entertainment, 98

distribuído por Barbie Entertainment em parceria com a Universal Studios.

 “Barbie: A princesa e a pop star” é um filme de animação americano de 2012, produzido pela Rainmaker Animation e 99

lançado pela Universal Studios Home Entertainment.

 Tradução livre. Orenstein, Peggy (December 24, 2006). "What's Wrong With Cinderella?". The New York Times. The 100

New York Times Company. Acessado em 21 de agosto de 2016.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o
http://www.mcngmarketing.com/how-disney-princesses-became-a-multi-billion-dollar-brand/#.WV65_cZ2qRt
http://www.mcngmarketing.com/how-disney-princesses-became-a-multi-billion-dollar-brand/#.WV65_cZ2qRt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o
http://www.mcngmarketing.com/how-disney-princesses-became-a-multi-billion-dollar-brand/#.WV65_cZ2qRt
http://www.mcngmarketing.com/how-disney-princesses-became-a-multi-billion-dollar-brand/#.WV65_cZ2qRt
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percebidas como elementos individuais. Porém, o que pode ser observado é que essa lógica de 

individualizar as princesas não durou muito tempo.  

 A tendência de manter as personagens isoladas foi um dos fundamentos para a criação da 

marca Disney Princess, mas foi perdendo força até que as bonecas começaram a dividir espaços 

físicos, como é o caso do brinquedo “Disney Princess Royal Castle”, lançado em 2009 pela Mattel. 

Esse produto, como muitos outros criados a partir da franquia, apresentam relações entre as 

personagens que não estavam presentes nas narrativas originais. Mas ele marca uma mudança no 

posicionamento da empresa em relação à junção das personagens, pois reune todas as personagens 

em um mesmo castelo e a partir desse momento é consolidada nos comerciais a ideia de uma 

narrativa compartilhada entre as personagens. A análise dos comerciais de brinquedos de princesa 

desenvolvida no capítulo 3 mostra como esses produtos eram explorados antes da marca. Nos 

vídeos, é possível perceber um cuidado para que uma personagem não se misture com a outra. 

Porém, depois da criação da marca vários elementos que compõe a identidade da marca acabaram 

desfazendo essa ideia de separação das personagens e a maneira como as bonecas passaram a ser 

apresentadas, acabou fornecendo os elementos necessários para as princesas pudessem passar a 

serem vistas juntas, como parte de uma mesma história. 

 O primeiro desses elementos é o aprincesamento das personagens. Para integrar uma marca 

que se chama Disney Princesa, as personagens tinham que cumprir o requisito de “ser princesa”. 

Não nos atendo, inicialmente, a discussão do “o que é ser uma princesa”, explorada em muitos 

artigos acadêmicos sobre os filmes e a própria marca, vamos considerar que a Disney representa as 

suas princesas a partir do referencial visual da princesa da era vitoriana . Essa representação pode 101

ser vista nas “princesas da primeira geração” : Branca de Neve, Cinderela e Aurora (figura 10) e 102

nas “princesas da segunda geração” : Ariel, Bela e Jasmin. (figura 11) 103

 A era vitoriana ocorreu no Reino Unido foi o período do reinado da rainha Vitória, em meados do século XIX, de 101

junho de 1837 a janeiro de 1901. As tendências desse momento histórico afetaram muito a moda e a representação 
feminina. https://eravitoriana.wordpress.com/2016/05/24/a-moda-por-decada-1830-a-1840/ Acessado em 06/01/2018.

 Personagens dos filmes lançados enquanto Walt Disney ainda era vivo.102

 Personagens dos filmes lançados na gestão Eisner-Wells, para reerguer a empresa.103

https://eravitoriana.wordpress.com/2016/05/24/a-moda-por-decada-1830-a-1840/
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!   
Figura 10. Branca de Neve, Cinderela e Aurora. 

!  
Figura 11. Ariel, Bela e Jasmin (já com a roupa redesenhada para a marca) 

  

 As “princesas da segunda geração” seguem a mesma linha de modelo de roupas das 

princesas clássicas, com exceção de Jasmin, por ser de origem árabe. Jasmin não tem seus traços 

baseados no padrão anterior e não teve suas roupas muito modificadas para aparecer juntos às 

princesas, ganhando apenas alguns brilhos e tecidos adicionais em sua calça. 

Porém, personagens como Mulan, Pocahontas e Merida, que não eram originalmente 

princesas, tiveram que ser “adequadas” para se parecer mais com o modelo e assim a franquia ter 

coerência entre os seus elementos. Das personagens “aprincesadas”, Mulan, como foi mostrado no 

capítulo 1, é a que sofreu mais modificações. Merida também ganhou traços diferentes, cabelos 

penteados e maquiagem. Pocahontas também ganhou maquiagem e mais detalhes nas roupas, além 

de não estar mais descalça. (figura 12). 
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!  
Figura 12. Mulan, Pocahontas e Merida (Apresentação nos filmes X apresentação na marca) 

 O processo de aprincesamento das personagens é um tema que é analisado em muitos 

trabalhos sobre representação feminina e modelos que são oferecidos para as crianças. Autoras 

como Mattos (2015), Cechin (2014) e Santos (2016) desenvolveram trabalhos recentes no Brasil 

que problematizam as representações femininas nos produtos da Disney e discutem as implicações 

sociais dessas representações. Problemas de marca e representações de gênero também podem ser 

vistos no trabalho de Wohlwend (2009), no qual a autora estuda os efeitos dos brinquedos de 

princesa na crianças da educação infantil. Essa temática é de grande relevância social e, apesar de 

ficar de fora dessa dissertação, é um tema que merece muita atenção e que poderá ser desenvolvido 

em trabalhos futuros. 

 O ponto que interessa para nossa discussão é o poder que a marca tem de oferecer novas 

representações para personagens já consagradas e assim convidar o público a novas leituras dessas 

mesmas personagens. Se por um lado, em um primeiro momento, há um esforço da marca para 

associar elementos “mais femininos” às personagens, por outro, como será mostrado no capítulo 3, 

as campanhas de branding da Disney Princess a partir de 2013 buscam associar outros valores às 

princesas. Essa mudança de posicionamento acompanha a onda dos movimentos sociais feministas 

que lutam por mais igualdade perante a sociedade e rejeitam a ideia de um modelo de mulher 

indefesa e submissa, anteriormente associado às personagens. 

Contudo, a marca só pode criar novos sentidos para essas personagens porque o público já 

conhecia previamente esses filmes. A marca depende do fato dessas narrativas já terem feito muito 

sucesso previamente. Se os filmes não tivessem conquistado tantos públicos na época de seus 

lançamentos e re-lançamentos, a marca não faria sentido. Justamente porque já havia um indicativo 

prévio de que os produtos venderiam e fariam sucesso, foi que a Disney decidiu apostar numa 

marca que unisse essas personagens.  
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Antes da marca, já eram vendidos produtos referentes aos filmes. Os brinquedos da Mattel  

eram licenciados e reconhecidos como oficiais pela Disney. A Mattel já lançava os brinquedos em 

forma de coleção, mesmo que não houvesse uma marca os conectando. No quadro abaixo é possível 

ver algumas linhas que foram lançadas nos ano 90. As informações para compor a tabela abaixo 

(tabela 3) foram retiradas do site Wikia . 104

Tabela 3. Lista das coleções lançadas pela Mattel  

Como pode ser visto na tabela, as coleções englobavam algumas personagens por vez, sem 

que houvesse uma coleção que englobasse todas as princesas. A primeira diferença dos brinquedos 

lançados antes e depois da marca é a identidade visual das embalagens (figura 13). Antes da marca, 

as embalagens identificavam a coleção, e não reforçavam a marca Disney, focando nos personagens. 

A embalagem também trazia um frame de uma cena do filme do personagem referido. Após a 

criação da marca, as embalagens passaram a ter um mesmo padrão, reforçando a unidade da marca, 

e a ideia das princesas juntas ao ao invés das personagens isoladas. Na figura (figura 13) também é 

possível ver que mesmo antes da  criação da marca Disney Princess já eram feitas modificações na 

caracterização das personagens. A primeira caixa da figura mostra a princesa Jasmin com um 

vestido que não é o utilizado pela personagem no filme. Essas mudanças eram mais comuns antes 

da marca, pois não havia um rigor tão grande com a identidade das personagens.  

Coleção Personagens Inclusos

Musical Princess Branca de Neve, Cinderela com o Príncipe Encantado, Aurora, Bela com o 
Príncipe Adam, Jasmine com Aladdin

Perfume Princess Branca de Neve, Cinderela e a Fada Madrinha, Aurora, Bela e Jasmine

Dancing Princess Branca de Neve, Cinderela e o Príncipe Encantado, Aurora, Ariel e o 
Príncipe Eric, Bela e o Príncipe Adam, Jasmine, Pocahontas

Bubble Princess Branca de Neve, Cinderela e Bela

Holiday Princess Cinderela

Princess Stories Collection  Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Bela e Jasmine

 Por ser um material construído de maneira colaborativa, pode conter erros. As informações foram retiradas desse site 104

por falta de uma fonte mais confiável de acesso a esse material. 

http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Fada_Madrinha
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Ariel
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Pr%C3%ADncipe_Eric
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Pocahontas_(personagem)
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!  
Figura 13. Embalagens da coleção Musical Princess, da Mattel 

Depois da criação da marca Disney Princess, as embalagens passaram a apresentar as 

princesas juntas, além de toda uma preocupação com a identidade visual das caixas, como pode ser 

visto na figura 14. Outro ponto que passou a ser mais comum depois da marca é foi a inclusão de 

todas as princesas nas coleções lançadas. Antes da marca, as coleções eram lançadas sem muita 

preocupação em reunir todas as personagens. 

!  
Figura 14. Brinquedos diversos da marca Disney Princess lançados pela Mattel 

No período pós-criação da marca, também foram criados personagens que não existiam nos 

filmes para acompanhar as princesas, como é o caso da linha “Disney Princess Palace Pets”, que 

apresenta um animal de estimação para cada princesa (figura 15).  
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!  
Figura 15. Personagens da marca Disney Princess com os pets da coleção Disney Princess Palace Pets 

Essas questões sobre a criação de novos personagens e novos sentidos para as princesas 

serão melhor abordadas no capítulo 3, quando serão analisados os comerciais da marca. A intenção 

desse tópico era de fornecer um panorama da marca, apresentando os principais pontos que foram 

explorados pela empresa. 

2.3 - Publicidade, narrativas e paratextos 

Como já foi mostrado, o alcance de mercado da marca Disney é enorme, tendo a empresa 

sido reconhecida como a marca mais valiosa do mundo em 2016 . Todo seu histórico em relação 105

aos produtos e empresas que compõe a marca nos ajudam a entender como a marca se estabeleceu 

no segmento do entretenimento e virou referência. Mas grande parte do sucesso financeiro dos 

últimos anos são oriundos da Disney Princess, que apenas no ano de 2012 vendeu 3 bilhões de 

dólares em produtos . Desde a sua criação as vendas chamam atenção, sendo a sub-marca mais 106

rentável da The Walt Disney Company, deixando para traz a franquia de Star Wars, que fatura 

anualmente a metade das princesas. 

 As 10 marcas mais poderosas do mundo (Disney em 1º lugar) | EXAME.com - Negócios, economia, tecnologia e 105

carreira - http://exame.abril.com.br/marketing/as-10-marcas-mais-poderosas-do-mundo-disney-em-1o-lugar/ acessado 
em 26/07/2017.

 Vincent NG, 2013. How Disney Princess became a multi billion dollar brand - http://www.mcngmarketing.com/how-106

disney-princesses-became-a-multi-billion-dollar-brand/#.WV65_cZ2qRt acessado em 06 de julho de 2017.

http://www.mcngmarketing.com/how-disney-princesses-became-a-multi-billion-dollar-brand/#.WV65_cZ2qRt
http://www.mcngmarketing.com/how-disney-princesses-became-a-multi-billion-dollar-brand/#.WV65_cZ2qRt
http://exame.abril.com.br/marketing/as-10-marcas-mais-poderosas-do-mundo-disney-em-1o-lugar/
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Porém, apenas a criação de uma marca não é suficiente para fazer com que a empresa fature 

bilhões de dólares. Para consolidar essas marcas no mercado foi fundamental que os valores e 

significados atribuídos a ela fossem percebidos em suas produções e alimentados no imaginário do 

público. Esses valores e significados são transmitidos ao público através da publicidade. A 

percepção dos elementos que compõem uma marca, seja visual ou subjetivamente, está diretamente 

relacionada à maneira como a publicidade cria e explora em seus anúncios as relações entre os 

elementos que se deseja que sejam associados às marcas. Nesse sentido, o trabalho de construção da 

marca depende exaustivamente da publicidade como nos informa Rocha (2012), porque ela é “um 

elemento absolutamente indispensável na sustentação de todo o edifício simbólico da Comunicação 

de Massa. É ela quem paga a conta de uma produção que recebemos de graça ou fortemente 

subsidiada.” (ROCHA, 2012, p.42)  

A Disney desde cedo entendeu essa relação e investiu muito em publicidade, tanto para seus 

produtos como para a própria marca. A inserção dos personagens em campanhas humanitárias e 

diversos outros temas da sociedade, como destacam Dorfman & Mattelart (2010), são apenas 

exemplos de como a marca foi fortemente explorada ao longo dos anos. No caso da marca Disney 

Princess, como também será analisado no capítulo 3, grande parte da publicidade se centra em 

campanhas de marca, que apenas reforçam ideias e valores, sem tentar vender um produto. É claro 

que, como já foi dito, no caso da Disney, seus produtos narrativos se misturam com a própria 

identidade da marca e são explorados nos comerciais. 

A publicidade é um dos elementos centrais dessa discussão, já que os produtos publicitários 

da marca Disney Princess foram os primeiros a apresentar novas possibilidades de leitura para as 

personagens dos filmes de contos de fadas da Disney. Por meio da publicidade e dos brinquedos da 

marca, foram criadas as conexões entre personagens que não eram conectadas nos filmes de 

princesa. Essas conexões serão exploradas no capítulo 3, mas antes de olhar para os produtos de 

maneira analítica, é preciso que se compreenda a publicidade nesse papel. Como já foi dito, a marca 

Disney Princess trabalha em duas vertentes a) na criação de novas relações entre as personagens; b) 

influenciando produtos que já haviam sido lançados ao fornecer novas chaves de leitura para essas 

narrativas. 

Nesse sentido, a publicidade pode ser vista com um duplo papel: o de promover os produtos 

e as marcas, possibilitando assim, o processo de brand literacy, no qual o consumidor entende as 

estratégias empregadas pela marca e as usa culturalmente em seu cotidiano e como uma agente no 

processo de criação de novas formas de leitura e consumo dos textos da mídia, sendo assim também 

uma agente de letramento midiático. Entende-se por letramento midiático o processo de “leitura” e 
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compreensão crítica dos materiais divulgados pela mídia (LIVINGSTONE, 2004). A publicidade  é 

importante no processo de letramento midiático porque fornece aos consumidores/espectadores os 

elementos necessários para eles apreendem as narrativas construídas a partir de novas dinâmicas.  A 

publicidade funciona como um elemento a mais de construção de significados para as narrativas. 

No caso da Disney Princess, isso se dá por meio da sugestão de conexões entre as narrativas que 

não eram previamente conectadas. Ao mostrar, repetidas vezes, possibilidades de conexões entre as 

histórias, a publicidade está fornecendo para o espectador as chaves para que a leitura daquele 

material seja realizada de maneira adequada. 

O uso da publicidade como agente do letramento midiático possibilita que, no momento em 

que o público já está confortável com uma nova gramática para os produtos, possa receber novas 

narrativas desenvolvidas a partir destas novas dinâmicas. Mas a publicidade sozinha não é capaz de 

construir todo o processo de letramento midiático nos espectadores, porque muitas das vezes não 

ajuda a construir uma leitura crítica da mídia, só oferece modelos prontos. Nesse caso então, a 

publicidade é vista como um agente de letramento midiático no que diz respeito apenas à 

compreensão dos novos produtos. No caso Disney, a possibilidade de letramento se transpõe a 

compreensão dos produtos criados a partir de novas dinâmicas nas quais as personagens interajam 

em uma mesma narrativa, sem que a conexões de histórias comprometa os significados das histórias 

originais, e também não coloque em risco a marca e seus produtos.  

Mas é claro que a publicidade não está sozinha nesse processo, por isso é entendida como 

um dos agentes. O acesso dos espectadores aos diversos materiais midiáticos faz com que esse 

processo de letramento vá tomando forma. Outras narrativas como as das franquias que a Disney 

adquiriu ao longos dos anos - Star Wars e Marvel - produzem filmes que já exploram a ideia de 

universo compartilhado, também funcionam como um processo de letramento midiático do público.  

O conceito de letramento midiático (LIVINGSTONE, 2004) é o que melhor abarca a 

apreensão e compreensão crítica dos materiais midiáticos produzidos atualmente, já que ele dá 

conta de falar sobre a totalidade dos materiais produzidos na mídia, incluindo os materiais 

produzidos para novas mídias como a internet. Porém, autores com Buttle (1991), Elliott and Ritson 

(1995) e McCracken (1987) usam o termo advertising literacy para se referir a um modo de 

letramento que está diretamente conectado com os anúncios publicitários. Eles entendem o 

letramento publicitário  como a habilidade dos consumidores de reconhecer e entender os anúncios 

a que são expostos e inseri-los em suas relações pessoais e no processo de formação de identidades. 

(O’DONOHOE & TYNAN, 1998). A proposta desses autores é entender como a publicidade afeta a 

vida das pessoas e as interações sociais.  



!81

As autoras Stephanie O'Donohoe & Caroline Tynan (1998) trabalham com a ideia de 

reconhecimento e efeitos dos anúncios na vida de adultos. Mas elas não estão sozinhas. Diversos 

outros autores, como os citados acima, trabalham com essa perspectiva de pesquisa aplicada para 

entender os efeitos da publicidade em adultos e crianças. A autora Karen E. Wohlwend (2009) é 

uma das pesquisadoras que desenvolve trabalhos nesse sentido. Wohlwend não está 

necessariamente preocupada com o processo de letramento publicitário, mas sim com o processo de 

letramento infantil e as implicações dos textos midiáticos na vida das crianças. A autora utiliza 

materiais da marca Disney Princess para identificar os efeitos dos brinquedos e dos comerciais da 

marca na construções das narrativas infantis produzidas nas escolas americanas. O trabalho dessa 

autora é relevante para esta pesquisa, pois comprova o potencial que esses textos publicitários tem 

para gerar novas relações de sentido para os consumidores.  

Também a partir do trabalho de Wohlwend (2009) pode-se destacar o potencial que os 

brinquedos têm de influenciar a criação de narrativas pelas crianças. Citando Rowsell & Pahl 

(2007), a autora destaca que  
Através da análise etnográfica, Rowsell e Pahl descobriram evidências 
de que os artefatos das crianças [os brinquedos]   possuem vestígios de 
práticas de letramento que aproveitam experiências anteriores e 
vestígios de identidades, práticas sociais e atitudes aprendidas em casa 
e na escola . (Wohlwend, 2009, p. 59) 107

  

 A autora reforça que, além desses brinquedos terem um papel na formação de narrativas  

pelas crianças, que reproduzem diálogos e ideias pré-concebidas, eles também fornecem modelos 

pré-determinados de identidade. A abordagem da autora se refere à critica aos modelos de femininos 

que os brinquedos da marca Disney Princess oferece. Como já foi dito, por mais que não seja o foco 

dessa pesquisa, é um tema recorrente nos trabalhos sobre a marca.  O estudo de Wohlwend (2009) 

motivou o recorte desta dissertação na análise dos comerciais de brinquedos da Disney Princess, já 

que a partir do trabalho com os brinquedos da marca a autora explora a criação de narrativas.  

 No entanto, o potencial do brinquedo no universo infantil é algo que já foi explorado por 

muitos autores. O papel cultural da brincadeira para as crianças é tema dos trabalhos de Brougère 

(2001), Benjamin (1984), Vygostki (1998) e muitos outros autores que focam sua pesquisa na 

importância da brincadeira para vida das crianças. Mas a brincadeira e os brinquedos não se 

restringem apenas a sua importância para a criança, eles desempenho um importante papel social, 

 Tradução livre. “Through ethnographic analysis, Rowsell and Pahl uncovered evidence that children’s artifacts hold 107

traces of literacy practices that tap into prior experiences and sediment layers of identities, social practices, and 
dispositions learned at home and school.” 
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porque a brincadeira é um processo cultural, como nos informa Brougère, “não existe na criança 

uma brincadeira natural. A brincadeira é um processo de relações interindividuais, portanto de 

cultura. (…) A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social.” (BROUGÈRE, 2001, p. 97-98). 

 Como objetos inseridos em uma lógica cultural,  

os brinquedos trazem sempre a imagem do seu tempo. Com certeza, 
há cem anos atrás não encontraríamos foguetes, robôs, video games ou 
Barbies em lojas de brinquedos para crianças. Olhando os brinquedos 
das crianças, podemos compreender muitas coisas da sociedade em 
que vivem e também as relações que as próprias crianças estabelecem 
com o seu meio. (LOPES et al (org), 2005, p. 15) 

 Por isso, analisar os comerciais de brinquedos, pode nos fornecer insumos sobre um 

contexto muito maior que apenas o universo da criança, mas um olhar sobre como a sociedade  está 

estabelecendo relações com o que é representado. Como os brinquedos têm muito potencial de 

dialogar com o universo infantil, é coerente que a marca utilize-os em estratégias para conquistar 

novos públicos. Nesse sentido, a análise dos comerciais dos brinquedos também ajuda a entender 

quais são os valores que a empresa quer informar para seus novos públicos por meio da marca. 

Mas se “a publicidade é o meio que nos permite ter acesso à mente do consumidor 

(…)” (RANDAZZO, 1996, p. 27), precisamos entender a publicidade também como uma forma 

narrativa. Já que ela “(…) funciona como uma forma romanceada da comunicação, uma ficção 

narrativa que usa personagens, lugares e situações fictícias (…) a fim de envolver e interessar o 

consumidor” (RANDAZZO, 1996, p. 29). Nesse sentido, a publicidade constrói narrativas que vão 

adicionando sentido a narrativa da própria marca.  

Até aqui, a palavra narrativa já foi usada muitas vezes, ora para se referir aos contos, ora aos 

filmes e até mesmo à publicidade. No entanto, “narrativa” é um termo genérico e frequentemente 

utilizado para se referir a muitos conceitos diferentes. Para este trabalho, a narrativa é entendida sob 

algumas dimensões.  

Segundo a definição de Genette (2009) narrativa é o texto, ou “(…) a representação de um 

acontecimento ou de uma série de acontecimentos, reais ou fictícios, por meio da linguagem e, mais 

particularmente, da linguagem escrita.” (GENETTE, 2009, p. 265). Essa definição é útil por 

reforçar a ideia da linguagem, mas ainda não é suficiente para entender a dimensão que se busca 

aqui, porque deixa de fora os outros textos (textos, imagens estáticas, audiovisuais) que são 

produzidos na mídia. Nesse sentido, Barthes (1976) propõe uma definição que se aproxima de nosso 

entendimento de narrativa, na qual,  



!83

(…) a narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou 
escrita, pela imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura 
ordenada de todas estas substâncias; está presente no mito, na lenda, 
na fábula, no conto, na novela, na epopéia, na história, na tragédia, no 
drama, na comédia, na pantomima, na pintura (...), no vitral, no 
cinema, nas histórias em quadrinhos, no fait divers, na 
conversação.” (BARTHES, 1976, p. 19). 

Essa definição é útil em dois sentidos. Numa primeira instância, para a narrativa publicitária, 

já que um dos objetos de nossa análise são os comerciais audiovisuais dos brinquedos, logo a 

narrativa oral e pela imagem móvel. Mas também serve para a compreensão do texto da publicidade 

em si, que é uma narrativa audiovisual e ao mesmo tempo a “apresentação de acontecimentos 

fictícios” (GENETTE, 2009). 

Mas também entende-se por narrativa “o agenciamento de fatos” (RICOEUR, 1994, p. 63). 

O agenciamento de fatos é obrigatoriamente uma ação simbolicamente mediatizada, que “já está 

articulada em signos, regras, normas (…)” (RICOEUR, 1994, p. 91) e como tal não pode ser 

compreendida fora do contexto de circulação em que está inserida. Essa conceituação serve para 

pensarmos a publicidade enquanto narrativa em dois sentidos, primeiro como a dos acontecimentos 

materializados pela publicidade, e segundo como a narrativa como os textos que dão sentido a uma 

marca e como tal, um material que é obrigatoriamente mediatizado simbolicamente pelos códigos 

da marca que ela representa. 

Entender a publicidade como narrativa nos ajuda a chegar no elo de conexão entre marcas, 

narrativa e produtos - os paratextos. Para Genette (2009), paratextos são os materiais que 

acompanham o texto (o livro, para o autor) que “cercam e prolongam o texto (…) para apresentá-lo, 

(…) para torná-lo presente, para garantir sua presença no mundo, sua ‘recepção’ e seu consumo (…) 

(GENETTE, 2009, p. 9). Com apenas essa definição, não é possível entender a conexão que se 

propõe neste trabalho, já que não nos debruçamos sobre o livro como objeto de análise. A definição 

do autor é mais restrita porque Genette (2009) só trabalha com uma noção de paratexto editorial. 

Porém, Genette (2009) nos informa que os paratextos são os materiais que “garantem a presença do 

livro no mundo” ou seja, ajudam na sua publicidade. 

Tendo isso em vista, outros autores também apresentam definições para paratexto, mas de 

uma maneira que engloba mais materiais que não só o livro e os textos que cercam o livro. 

Paratextos também podem ser entendidos “como textos ou artefatos que cercam um texto central, 
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emprestando o significado do texto central, enquadrando e moldando como o entendemos”  108

(CONSALVO, 2017). Nessa definição, a autora não estabelece necessariamente o que é o “texto 

central” ao qual se refere, podendo esse texto se apresentar em diferentes formas como sugere 

Barthes (2009). Essa maneira de ver os paratextos também está presente nos trabalhos de Consalvo 

(2007), Gray (2010), Carter (2015) e é útil para compreender os materiais que acompanham os 

filmes da Disney, nesse sentido, as vinhetas, os comerciais, os brinquedos, os jogos e tudo mais que 

possa ser relacionado ao texto principal - os filmes. 

Para Consalvo (2017) a ideia de um “texto central” já é problemática, visto que, dependendo 

do foco de análise da pesquisa, um jogo, por exemplo, pode ser visto como narrativa principal em 

uma série de materiais produzidos sobre um universo narrativo. Em um modelo mais tradicional de 

criação narrativa, no qual o livro era o primeiro suporte em que uma história era escrita, o “texto 

central” era a primeira vez em que tais personagens eram explorados em uma história. A partir de 

uma ideia de narrativa transmídia (JENKINS, 2003), os textos podem ser desenvolvidos em 

diferentes suportes e contarem paralelamente muitas histórias sobre um mesmo conjunto de 

personagens correlatos, logo, essa definição de “texto central” é bem mais fluída. 

Uma visão mais abrangente sobre os paratextos do que a explorada por Genette (2009), é 

apresentada por Gray (2010) no livro “Show sold  separately: promos, spoilers, and other media 

paratexts”, no qual o autor explora a ideia de media paratexts ou paratextos midiáticos. Ele nos 

informa que os paratextos “cercam os textos, o público e a indústria, orgânica e naturalmente como 

parte de nosso ambiente mediado, assim como filmes e televisão” . Esses materiais, quando 109

analisados, ajudam a entender melhor a maneira como um texto é recebido na mídia. 

Nesta dissertação, a publicidade também é entendida como paratexto, partindo da definição 

de Gray (2010), entendendo os comerciais publicitários como os materiais que cercam os textos e o 

público. Neste trabalho, os materiais publicitários da marca Disney Princess são vistos e entendidos 

como paratextos dos “textos centrais” que são todos os filmes de princesa da Disney explorados no 

capítulo um. Os comerciais, ao serem compreendidos como paratextos, emprestam significado aos 

textos e ajudam a moldá-los e enquadrá-los a partir de uma lógica desejada pela indústria. 

É importante salientar que a criação de paratextos é atemporal em relação ao lançamento do 

texto central. É o caso dos materiais da marca Disney Princess, divulgados muito tempo depois do 

 Tradução livre. “as texts or artifacts that surround a central text, lending that central text meaning, framing and 108

shaping how we understand it.”

 Tradução livre. “Paratexts surround texts, audiences, and industry, as organic and naturally occurring a part of our 109

mediated environment as are movies and television themselves.” 
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lançamento dos filmes. Podemos entender que os comerciais da marca funcionam para os filmes da 

mesma maneira que um novo prefácio funciona para um livro que é relançado muitos anos depois 

de sua primeira edição. Nesse caso, os materiais da marca ajudam a atualizar alguns pontos das 

narrativas, inserindo novas chaves de leitura para aqueles filmes lançados há tanto tempo. Um bom 

exemplo dessa dinâmica são os comerciais que focam exclusivamente na promoção da marca e na 

atualização dos modelos femininos espelhados nas princesas. Esse material é analisado no terceiro e 

último capítulo, junto com os comerciais dos brinquedos. 

A publicidade, então entendida como um paratexto midiático, orienta a criação de novas 

relações para o texto principal porque,  

Paratextos nos dizem o que esperar da obra, e fazendo isso, eles 
moldam as estratégias de leitura que nos levam para dentro do texto e 
também nos dão todos os conhecimentos prévios importantes pelos 
quais iremos examinar, reagir e avaliar o consumo textual. (GRAY, 
2010. p.26) 

  

 Nesse sentido, a publicidade também é entendida como um guia das obras às quais se refere, 

oferecendo as estratégias de leitura para entrar dentro das novas narrativas e manipulá-las a partir de 

outros referenciais. Vista dessa maneira, a publicidade da marca Disney Princess é capaz de ser um 

agente que ajuda a criar relações entre as narrativas originais que não existiam anteriormente. Ela 

orienta a maneira como o público deve olhar para essas personagens e o que deve esperar delas a 

partir daquele momento. Ela ajuda a criar novos sentidos para as personagens e lança a 

possibilidade de olhar para aquelas histórias já lançadas sob outra ótica. Ao criar essas novas chaves 

de leitura, a publicidade leva o público a se questionar sobre o que já era da história original e o que 

são criações posteriores.  

 “Sempre esteve tudo ali?” é a pergunta base desta dissertação. Mas ela não direciona para 

uma investigação passo a passo sobre as novas possibilidades de leitura criadas pelas paratextos. 

Ela guia para a estratégia. Ao oferecer ao público novas maneiras de olhar para as personagens 

clássicas, o convite implícito nessa estratégia é para que o público volte nessas narrativas e as 

assista novamente. Ou assista pela primeira vez, no caso de públicos mais novos que não conhecem 

essas histórias. Os paratextos publicizam todos os textos centrais das princesas e ajudam a criar 

novos sentidos até mesmo sobre o que são os contos de fadas e sobre o que eles falam.   

 Ao destacar a importância dos estudos e análises sobre os paratextos, Gray (2010) mostra 

que entender esses textos nos permite ir além da compreensão das obras para uma apreensão de um  

fenômeno mais amplo. Já que, 
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(…) os estudos sobre paratextos não apenas prometem nos dizer o que 
esperar sobre como um texto cria significado para seus consumidores; 
como também nos prometem dizer como um texto cria significado na 
cultura popular e na sociedade.(GRAY, 2010. p.26)  

 Essa abordagem ajuda a compor a hipótese de que os paratextos influenciam, não só, os 

textos da Disney lançados sobre os contos de fadas, oferecendo novas chaves de leitura para eles, 

como também, podem influenciar a maneira como os contos de fadas são lidos e re-significados na 

sociedade contemporânea. Essa possibilidade não é algo novo para essas narrativas, visto que como 

já foi citado, os contos carregam em si uma elasticidade e uma possibilidade de re-significação que 

é intrínseca dos contos de fadas (ZIOLKOWSKI, 2009). O autor elucida que  

[Os contos de fadas] não sobreviveram porque eles carregam dentro 
de si mensagens únicas que foram codificadas nelas por todas as 
pessoas nomeadas e sem nome que as produziram originalmente - as 
pessoas às quais foram atribuídos o termo de tempo monossilábico 
peculiarmente técnico (folk) - mas porque eles são capazes de serem 
construídos milhares de maneiras diferentes (talvez infinitamente 
diferentes) . (ZIOLKOWSKI, 2009, p. 10) 110

  

 Logo, os contos de fadas inseridos na lógica da cultura da convergência (JENKINS, 2009) 

podem aparecer como novos produtos a partir de outras dinâmicas que não as apresentadas 

previamente nos livros e no cinema. O filme “Shrek” é a primeira produção na qual uma nova 

dinâmica para as história é apresentada. Mas no caso Disney, a possibilidade de conexão entre as 

personagens e as histórias é algo que é inaugurado e alimentado pelos paratextos da marca Disney 

Princess.  

 A mudança na maneira de explorar os contos de fadas influencia a construção de narrativas, 

mas acaba servindo muito mais para a lógica empresarial dos grandes grupos de mídia, na qual a 

estratégia de associação dos produtos de entretenimento e estratégias de marketing é muito rentável. 

Assim, os contos de fadas passam a ser explorados menos como histórias isoladas, e mais como um 

referencial temático caminhando cada vez mais para o formato de narrativas transmídia (JENKINS, 

2003) e de universos compartilhados. 

 Mas, como já foi dito, essa dinâmica não se restringe apenas à publicidade. Em outros filmes 

e produções animadas da Disney, a ideia de conexão entre as narrativas acontece por meio de outros 

 Tradução livre. “They have survived not because they carry within them single messages that were encoded in them 110

by all the named and unnamed people who produced them originally—the people who have been assigned the 
peculiarly technical monosyllabic term folk (Volk)—but because they are capable of being construed in many different 
(maybe infinitely different) ways.” 
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mecanismos. No caso das produções da Pixar, que, como já vimos, dialogam com as produções do 

Walt Disney Animation Studio e assim com as “produções de princesa”, as relações entre os filmes 

podem ser vista por meio dos easter eggs  encontrados em todas as produções do estúdio. Cada 111

filme tem um elemento de outro/outros filmes do estúdio, criando uma espécie de assinatura para as 

produções, mas também deixando opções para que esses elementos sejam explorados 

posteriormente.  

 Essas pistas soltas (easter eggs) nas narrativas dialogam com o que Eco (2010) vai dizer 

sobre “todo texto [ser] é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça seu trabalho” (ECO, 

2010, p.9). Pois, as pistas deixadas em um filme abrem espaços de interpretação para que o leitor 

complete o sentido do que já foi apresentado em outro filme e assim tire suas próprias conclusões 

acerca daquele texto, podendo, inclusive, passar a enxergar os filmes como parte de um mesmo 

todo. No caso dos filmes de princesa, essas pistas não estão na narrativa dos filmes originais, elas 

são construídas nos comerciais da marca. No entanto, do mesmo modo que os easter eggs, elas 

convidam os leitores/espectadores para procurar por espaços nos textos que os ajudem a completar 

os sentidos das novas conexões apresentadas. 

 Como já foi dito, nenhum dos “filmes clássicos” explicita uma relação entre as histórias. O 

caso mais próximo de uma breve conexão é uma aparição, de costas da princesa Rapunzel, no filme 

“Frozen” (2013). Esse filme não integra a franquia da princesa, mas por se tratar de uma versão da 

Disney para o conto “A Rainha de Gelo”, pode ser visto como uma produção de contos de fadas, 

onde a ideia de conexão entre os contos é ensaiada. A cena a seguir (figura 16) foi vista pelos fãs 

como uma declaração da Disney de que as princesas se conheciam. No entanto, sua duração, menos 

de 2 segundos, faz com que a cena possa passar completamente despercebida por muitos 

espectadores, especialmente porque ela integra uma sequência musical do filme. Outro ponto de 

destaque é que como as personagens só aparecem de costas, não participando de nenhum diálogo e 

nem sendo propriamente nomeadas no filme, a identidade da personagem de costas como Rapunzel 

não passa de uma especulação dos fãs (apesar da personagem estar retrata pelo mesmo desenho 

visual, nos dois filmes). 

  Easter egg é um termo utilizado em vídeo games e sistemas para se referir a algo que está oculto e pode ser 111

encontrado ou descoberto. O termo é uma referência a tradição americana de esconder ovos de chocolate para serem 
procurados na páscoa. Nos filmes, os easter eggs são elementos, pequenos pedaços de filme ou de informações, que 

aparecem nas narrativas, frequentemente, como um gracejo interno ou um artefato cômico do filme. Essas referências, 
não tem função aparente nas narrativas, no entanto, servem para que os espectadores explorem muitas possibilidades a 
partir delas.
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!  
Figura 16. Cena do filme “Frozen”, de costa, Flynn e Rapunzel, personagens do filme Enrolados 

 Mas se por um lado faltam “filmes clássicos” que apresentem essa proposta de histórias 

conectadas, como será mostrado no capítulo 3, nos comerciais dos brinquedos da marca Disney 

Princess as personagens se relacionam diretamente.  

 Mas não é só isso. Se olharmos para os produtos audiovisuais sem o recorte da Disney, o 

que veremos no mercado é uma variedade de produtos que exploram os contos de fadas como se 

essas histórias fossem partes de um mesmo todo, exploram as narrativas a partir da ideia de 

universos compartilhados. Entende-se por universo compartilhado as narrativas produzidas a partir 

da lógica de narrativa transmidiática (JENKINS, 2003), mas sem que necessariamente a história 

precise ser contada em diferentes mídias, 

A narrativa transmidiática é a arte da criação de um universo. Para 
viver uma experiência plena num universo ficcional, os consumidores 
devem assumir o papel de caçadores e coletores, perseguindo pedaços 
da história pelos diferentes canais, comparando suas observações com 
a de outros fãs, em grupos de discussão online, e colaborando para 
assegurar que todos os que investiram tempo e energia tenham uma 
experiência de entretenimento mais rica (JENKINS, 2003, p. 47). 

 Um exemplo dessa dinâmica é a série Once Upon a time, que é muito bem aceita pelos fãs e 

tem uma grande audiência. Em sua primeira temporada, composta por 22 episódios, a série explora 

a apresentação das personagens clássicas, bem como as conexões entre as histórias de cada uma 

delas, que é criada pela série. Apesar da série dialogar diretamente com os produtos da Disney para 

criar sua versões para as histórias, trata-se de um produto produzido independente da Disney, 

compartilhando com a empresa apenas sua distribuição, feita pela ABC. 
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 Na série, vários personagens das histórias clássicas de contos de fadas tem suas histórias 

originais alteradas . A conexão entre as narrativas se dá por três estratégias. A primeira delas é a 112

apresentação de uma nova interpretação para as histórias, com mudanças que vão de características 

psicológicas a alterações mais complexas nas tramas. Essa estratégia já tinha sido utilizada pela 

Disney para compôr suas versões, como foi mostrado no caso do filme “Branca de Neve”, por 

exemplo. A segunda estratégia de criação narrativa explorada pela séria é a fusão de personagens 

que ocorre quando mais de uma personagem clássico está aglutinado em apenas uma personagem 

da série. A terceira estratégia usada é a de apresentar a história da personagem antes dos clássicos, 

criando uma pré-narrativa que explique como a personagem foi construída e chegou até o momento 

em que a história clássica é apresentada na literatura. 

 O filme “Shrek”, que é um produto concorrente dos produtos Disney, também serve para 

exemplificar essa conexão que se dá de maneira completamente diferente. Em “Shrek” as 

personagens princesas estão conectadas, pois moram no mesmo reino “Tão, tão, distante” e 

compartilham situações cotidianas. As histórias não tão modificadas (tirando, é claro, das 

personagens interagirem umas com as outras) porque não são o foco do filme. O saída de “Shrek” 

para explorar essa união é criar uma história completamente nova, com personagens novos, mas que 

dialogam com os personagens clássicos. 

 O mesmo acontece com o filme “Descendentes” que também mistura as personagens a partir 

da criação de uma história completamente nova e da reunião das princesas em um mesmo reino. A 

diferença crucial de “Descendentes” para “Shrek” é que o primeiro é um filme da Disney. 

“Descendentes” foi lançado em 2015 pelo Disney Channel. O filme se passa no reino de Auradon e 

conta a história de Rei Ben, o filho adolescente do Rei Fera e da Rainha Bela, do filme “A bela e a 

fera”. O plot do filme é desenvolvido a partir da decisão do Rei Ben de permitir que os filhos dos 

vilões de todos os “filmes clássicos” frequentem a escola do reino ao lado dos filhos adolescentes 

da Fada Madrinha, da Cinderela (do filme “Cinderela”) da filha de Bela Adormecida e da filha 

Mulan (dos filmes homônimos). Ou seja, o filme propõe uma espécie de continuação para os 

“filmes clássicos”, num cenário criativo no qual todos tiveram filhos. 

 Essa série não será analisada nesta dissertação, mas em trabalhos futuros, pois não é um produto criado a partir da 112

estratégia de construção de uma marca para conectar narrativas, caso dos produtos Disney. No entanto, ela ajuda a 
compreender as dinâmicas que estão sendo empregadas em outros produtos para conectar histórias que não dialogavam 
no passado. 
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 Outro recente spin-off da marca  é a série “Sofia, the first” ou “Princesinha Sofia”, que é 113

uma série animada que conta a história de uma princesa criança. Todas as princesas da Disney já 

apareceram em pelo menos um episódio da série. A relação com personagens dos filmes de princesa 

da Disney se dá de maneira semelhante como em “Shrek” e “Descendentes”. Para a série, foi criada 

uma nova história, mas o universo temático dos filmes é explorado. A série também cria novos 

sentido para personagens do filme “A bela Adormecida”. Na série, Sofia, uma menina de sete anos 

se vê “transformada” em uma princesa, depois que sua mãe casa com um rei. Para aprender como 

ser princesa, Sofia conta com as aulas na Academia Preparatória Real, que é dirigida pelas três fadas 

boas, Flora, Fauna e Primavera, do filme “A Bela Adormecida”. 

 Diferente do caso da série Once Upon a time, os exemplos citados refletem muito mais uma 

continuação e ampliação do universo que a Disney criou para essas personagens do que uma 

expansão direta para os contos de fadas. Nesse sentido, o caso Disney se destaca nessa nova 

dinâmica de junção das histórias em universos narrativos como um caso muito mais motivado pela 

estratégias de marca do que pela própria narrativa. Pelo que se pode ver a partir dessas produções 

derivadas dos filmes é que a Disney não demonstra tanta preocupação em construir uma narrativa 

coerente entre as histórias, mas explorá-las criativamente a partir dos seus potenciais financeiros. 

 Como já foi dito, o Disney Channel é o canal que historicamente serve para a Disney escoar 

suas produções na televisão e que, desde a gestão Eisner-Wells, passou a ser um ponto onde as 

continuações dos clássicos eram lançadas, servindo para manter uma conexão da empresa com o  

público, mas minimizando os riscos dos investimentos não darem retorno. Também o Disney 

Channel é um dos locais onde a publicidade da marca Disney Princess é mais explorada, sendo os 

mesmos espectadores das produções também os espectadores da publicidade. Nesse sentido, as 

produções do canal acabam refletindo mais as estratégias de marketing da empresa do que seu 

potencial de criação narrativa. A empresa já usou a marca Disney Princess para fazer alguns testes 

com produtos audiovisuais derivados da marca, que uniam as princesas, como o filme Disney 

Princess Enchanted Tales: Follow your dreams . O filme também foi direcionado para o Disney 114

Channel e vendido em DVD, porém, a produção que foi pensada inicialmente para ser uma série de 

filmes, não foi continuada. Até o momento, nenhuma produção com essa estratégia foi direcionada 

para o cinema . 115

 Definição colaborativa cunhada pelos fãs no Fandon Wikia Disney Princess.113

 Lançado em 2007 apresenta duas histórias com as princesas Aurora e Jasmin. http://www.imdb.com/title/tt1135924/114

 Em 2018 será lançada a continuação de “Detona Ralph” que poderá ser a primeira produção a apresentar essa 115

estratégia já que a Disney anunciou que o filme terá todas as princesas Disney.
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 Ainda não há muitos estudos a partir dessa lógica de universos compartilhados e 

expandidos. Porém, os autores que estão fazendo essas pesquisas, focam em objetos mais 

consolidados como Star Wars e o MCU (Universo Cinemático da Marvel). Jenkins (2009) é um dos 

primeiros autores a explorar essa conexão entre narrativa e mercado, olhando para os produtos 

como parte de uma estratégia de negócio. Segundo o autor,  

Cada vez mais, as narrativas estão se tornando a arte da construção de 
universos, à medida que os artistas criam ambientes atraentes que não 
podem ser completamente explorados ou esgotados em uma única 
obra, ou mesmo em uma única mídia. O universo é maior do que o 
filme, maior, até, do que a franquia – já que as especulações e 
elaborações dos fãs também expandem o universo em várias direções 
(JENKINS, 2009, p. 159).  

 As obras já são pensadas para precisarem de mais informações, para renderem mais que 

apenas um produto, ou seja, para faturarem o máximo possível. O caso Disney, trabalhado nessa 

dissertação, usa essa estratégia com a especificidade dela ter sido desenvolvida posteriormente ao 

lançamento dos primeiros produtos. A Disney une seus filmes já lançados para lançar produtos que 

os envolvem em um universo. O primeiro desses produtos é a própria marca Disney Princess e a a 

partir dela as estratégias são desenvolvidas até a culminância de um produto (ou alguns, como 

vimos) que reúnem todas as personagens em um história só. 

 Por isso, a análise do capítulo 3 é necessária, para mostrar como essas histórias ajudaram a 

construir essa ideia de um universo que compartilha características que não estavam dadas nas obras 

originais. Os comerciais da marca são os locais onde as essa noção de universo é explorada 

inicialmente.  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3. Um olhar sobre os paratextos: dos comerciais de brinquedos às narrativas compartilhadas 

  

 As teorias agenciadas no capítulo dois desta dissertação servirão agora para uma 

aproximação empírica dos paratextos, de modo que seja possível desenhar, por meio da análise dos 

comerciais de brinquedos, as estratégias da marca Disney Princess que resultaram na construção 

dos novos significados para as narrativas da Disney. Por isso, a partir desse ponto, esta pesquisa 

ganha um caráter exploratório. A proposta é explorar os paratextos da marca para demonstrar de que 

modo as princesas começaram a ser reunidas pela marca Disney Princess e como isso resultou na 

criação de novos significados para as narrativas da Disney.  

 A proposta de analisar os paratextos deve-se ao fato que  

Eles [os paratextos] nos contam sobre o mundo da mídia que nos 
rodeia, nos preparam para esse mundo e nos guiam entre suas 
estruturas, mas também o enchem de significado, ocupam grande 
parte do tempo de visualização e de pensamento e nos dão os recursos 
com que iremos interpretar e discutir esse mundo.  (GRAY, 2010, p. 116

14) 

 Como os paratextos enchem de significado o “mundo das princesas”? Como ajudam na 

criação de novas formas de olhar para as narrativas originais? Para responder essas perguntas, 

vamos olhar para os paratextos da marca. Nossa proposição é que essa criação de significados se dá 

a partir de duas vertentes. Cada uma dessas vertentes será apresentada nos dois tópicos em que este 

capítulo está dividido.  

 A primeira vertente de criação de novos significados se dá a partir da criação de relações 

entre as personagens. A marca, ao apresentar juntas personagens que não tinham nenhuma conexão 

prévia e explorá-las de forma integrada em seus materiais, ajuda a criar conexões para as histórias, o 

que permite a criação de novos produtos explorando essas relações. Um exemplo que tangibiliza 

uma narrativa com essas novas relações entre as personagens é o filme “Descendentes”, citado no 

capítulo 2, que reúne várias personagens da marca em uma única obra. No entanto, em termos 

analíticos, o processo de criação desses novos significados pode ser nos comerciais de brinquedos 

da marca, nos quais essa relação começa a ser construída. Esse movimento de criação de relações 

entre as personagens a partir da marca fica ainda mais claro quando há uma comparação com os 

 Tradução livre. “They tell us about the media world around us, prepare us for that world, and guide us between its 116

structures, but they also fill it with meaning, take up much of our viewing and thinking time, and give us the resources 
with which we will both interpret and discuss that world.”
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comerciais de brinquedos que eram feitos antes da marca ser lançada, por isso, a análise 

desenvolvida no tópico um, será feita como uma analise comparada. 

 Já a segunda vertente de criação de novos significados se dá a partir da possibilidade de os  

paratextos influenciarem produtos que já haviam sido lançados. Esses paratextos ao serem 

consumidos pelos espectadores, fornecem novas chaves de leitura para o texto central 

(CONSALVO, 2017), nesse caso, os filmes de contos de fadas da Disney. Nessa categoria se 

encaixam principalmente os processo “aprincesamento” das personagens pela marca e os 

comerciais de branding da marca. As novas imagens que são associadas às personagens, possibilita 

que os espectadores se aproximem de novas maneiras dos textos centrais e atribuam a eles novos 

sentidos. Como essa análise se detém a esfera da produção, o tópico dois  apresenta os novos 

sentidos atribuídos aos filmes a partir dos comerciais da marca Disney Princess. Trabalhos futuros 

poderão explorar como se dá esse processo na esfera da recepção e desenhar esses novos sentidos 

junto ao público. 

  

3.1 - Criando relações: a construção das personagens Disney Princess 

 Este tópico, traz uma análise exploratória dos paratextos dos “Clássicos Disney”, 

englobando comerciais que compõe a marca Disney Princess e aqueles que anunciavam os 

brinquedos antes da marca ser lançada. A proposta é demonstrar com a análise, como os produtos e 

seus respectivos comerciais de venda ajudaram a criar relações entre as personagens dos filmes, que 

não existiam nos filmes da Disney e nem nas narrativas originais do gênero dos contos de fadas. 

 A seleção dos comerciais que serão analisados neste tópico foi feita a partir da busca de 

palavras-chave no Youtube , usando termos em português e inglês para localizar os comerciais  de 117

brinquedo relacionados a marca Disney e a marca Disney Princess. Comerciais com produtos da 

marca que não eram brinquedos (como roupas de cama, materiais escolares, etc.) não foram 

considerados, apesar de aparecerem na busca. Também foram desconsiderados todos os vídeos em 

que não foi possível identificar o ano de lançamento do produto, já que há coleções que foram 

lançadas em vários anos diferentes, e este estudo exploratório busca uma construção de sentidos ao 

longo do tempo. 

 Exemplos de palavras-chave utilizadas na busca: disney old toys; disney princess old comercial mattel; disney 117

princess old toys; tv comercial disney princess; disney princess mattel comercial; entre muitos outros derivados dessas 
combinações.  
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 Como foi dito no capítulo dois, a Mattel perdeu a franquia dos brinquedos no ano de 2015, 

porém para essa análise só foram considerados os comercias da Mattel. Esse recorte se justifica por  

duas razões: primeiro porque a mudança na empresa licenciadora significou uma mudança nos 

brinquedos e ainda não há quase nenhum comercial da Hasbro que explore as bonecas Disney 

Princess. Outra razão, é que, como essa análise prevê uma exploração de relações entre as 

personagens, que foi sendo construída ao longo do tempo e de modo sutil, não se julgou adequado 

misturar as estratégias de divulgação das empresas franqueadoras, visto que essas também tem certa 

autonomia para a criação dos comerciais. Por mais que a Mattel tenha tido o direito de franquear as 

personagens de princesa por mais de 60 anos, não foram encontrados no Youtube comerciais 

anteriores a década de 1990. Nesse sentido, os comerciais analisados no período antes da criação da 

marca, se restrigem aos anos 90. Na Wikia Disney Princess , usada como ponto de partida em 118

vários momentos, também não há dados de coleções anteriores aos anos 90, o que inviabilizou a 

localização de brinquedos e comerciais anteriores a esse período, já que nem a Disney nem a Mattel 

possuem um banco de dados aberto com essas informações. 

 Os comerciais analisados seguem um mesmo padrão estrutural: apresentam o produto/

brinquedo, mostram crianças brincando e/ou são narrados por crianças, mostram algumas cenas dos 

filmes originais e terminam mostrando toda a coleção. O que diferencia os comerciais, tanto os 

anteriores a marca quanto os do início do lançamento da marca, dos mais atuais, são as relações que 

vão sendo criadas entre as personagens e o esforço de reforçar a imagem da marca Disney Princess, 

que vai sendo intensificado.  

 Pela análise é possível ver como as personagens eram exploradas antes que uma ideia de 

marca fosse criada para unir os produtos e as mudanças que ocorrem após a criação da marca. 

Como já foi mostrado no capítulo dois, a primeira grande mudança pode ser vista na identidade 

visual das embalagens dos produtos. Essa mudança também acontece na identidade visual dos 

comerciais, que passam a ser mais coesos entre si após a criação da marca. A seguir serão 

analisados os comerciais que lançados antes da marca existir. 

3.1.1 - Comerciais de brinquedos antes da criação da marca Disney Princess 

 Mesmo antes da marca Disney Princess ter sido lançada oficialmente, muitos produtos 

foram licenciados usando os filmes “Clássicos Disney” como temática. Os brinquedos eram feitos 

 http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Linhas_de_bonecas_da_Disney_Princesas_pela_Mattel Acessado em 118

16/07/17

http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Linhas_de_bonecas_da_Disney_Princesas_pela_Mattel
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representando as princesas e algumas outras personagens dos filmes. Não havia um padrão sobre o 

lançamento de uma coleção. As personagens e as bonecas eram apresentadas de maneira bem 

relacionada a seus filmes originais. Os comerciais explorados a seguir, mostram como as bonecas 

eram anunciadas. O foco era mais nas personagens e não havia um esforço para destacar a marca 

Disney. Algumas personagens princesas até apareciam juntas, mas isso não era feito com o 

objetivos de formar uma unidade para a marca, até porque, a marca Disney não se resumia apenas a 

estas personagens.  

 Nos comerciais mais antigos, não havia um padrão de cores, como poderá ser visto nos 

comerciais após o lançamento. Os brinquedos lançados nessa época eram bonecas independentes, e 

a ideia de apresentá-las juntas em alguns comerciais se restringia ao objetivo de estimular a compra 

de mais de uma boneca. Os brinquedos não se relacionavam e eram, no geral, bonecas avulsas que 

vinham com algum acessório para a criança. Não havia nesse momento nenhum esforço da Disney/

Mattel em criar nenhuma espécie de identidade para as personagens além das que elas já tinham nos 

filmes. Acessórios que não estavam presentes nos filmes eram adicionados aos brinquedos sem que 

houvesse muita preocupação com o sentido que eles poderiam ou não ter na história. Os comerciais 

mais para o fim da década de 90 relacionavam muito a ideia de princesa e beleza e eram em sua 

maioria brinquedos com maquiagens e acessórios. 

 O primeiro comercial selecionado  (vídeo 1) é do ano de 1992. Ele anuncia uma boneca e 119

um boneco do filme “Cinderela”. O comercial explora inteiramente a história do filme, tendo 

algumas cenas narradas por uma criança, que também faz as vozes da Cinderela e do príncipe. O 

comercial não tem nenhuma preocupação com a marca Disney, em si, e só explora elementos que já 

foram mostrados no filme original. A narração mostra que o conteúdo do comercial é inteiramente 

focado no filme “Cinderela”.  

Vídeo 1: Mattel Cinderella Commercial - Ano: 1992  
Tradução do áudio  120

Cinderela: É como um sonho realizado! 
Narrador - menina: Cinderela! Já é meia-noite, vá! 
Príncipe: Não se vá! 
Príncipe: Se esse sapato você puder usar, com você eu vou casar! 
Narrador - menina: Nossa! O vestido de baile se transforma em um 
vestido de casamento! 
Narrador (cantando): Cinderela, sonhos que podem se realizar. 
Narrador: Cada boneco é vendido separadamente.  

 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0F92ckGtxSA119

 Transcrição do áudio original 120

Cinderella: It is like a dream came true. Narrator: Cinderella! It is mid night, go! Prince: Don’t go! Prince: If this 
sleeper you could wear, my kingdom I will share. Narrator (singing): Her gala turn into a wedding dress. Cinderella 
dreams can came true. Narrator: Each doll sold separately. 

https://www.youtube.com/watch?v=0F92ckGtxSA
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 Na figura (figura 17) é possível ver quatro frames do vídeo. Primeiro a exploração de uma 

cena do filme, depois a personagem do desenho virando a boneca que está sendo vendida, uma cena 

do diálogo falado pela criança brincando e, por fim, a apresentação estática dos dois bonecas e das 

marcas que acompanham o produto. Nesse comercial estavam sendo anunciadas tanto a boneca de 

Cinderela, quanto o boneco do príncipe, cada um, vendido separadamente. 

!  
Figura 17. Frames do comercial da boneca Cinderella 

 Neste comercial, os únicos personagens que se relacionam pertecem ao mesmo filme. Não 

há um grande enfoque para as crianças, das quais só são exploradas a voz e um braço que 

movimenta as bonecas. Essa é uma marca dos comerciais dessa época. As bonecas não se mexem 

sozinhas. A figura de uma criança manipulando o brinquedo sempre está presente, mesmo que não 

ganhe destaque. Não é um comercial que construa qualquer relação com os outros filmes, sendo 

apenas focado na história de “Cinderela”. 

 O segundo comercial  explorado no período antes da marca (vídeo 2) é do ano de 1994. O 121

vídeo mostra algo muito similar ao comercial anterior em relação a exploração de apenas 

personagens de um filme. O comercial traz brinquedos que representam os personagens do filme 

“Branca de Neve e os sete Anões”. Diferente do anterior, o comercial não explora nenhuma cena do 

filme, mas apresenta características de cada personagem que são apresentadas no filme original.  

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vgVULZwIJ9E 121

https://www.youtube.com/watch?v=vgVULZwIJ9E
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Vídeo 2: Snow White Doll Commercial - Ano: 1994  
Tradução do áudio  122

Narrador: Essa é a bela Branca de Neve. 
Menina 1: Ela é tão bonita!  
Narrador: Ela cuida dos seus amigos os Sete Anões. 
Menina 2: Cada um deles tem uma surpresa mágica! 
Narrador (cantando): Atchim tem um nariz tão vermelho, parece que 
Soneca está esperando a cama, as sobrancelhas de Zangado vão 
embora, Mestre tem uma jóia para você pegar, Feliz nos mostre um 
rosto feliz, Dengoso mostra sua timidez em todo o rosto, Dunga quer 
um beijo para seu, vamos ver a magia que eles podem fazer.  
Narrador: Todos os bonecos mudam de cor na água. Branca de Neve e 
os Sete Anões vendidos separadamente ou em conjuntos. 

 Esse comercial não explora nenhuma relação nova entre as personagens, apenas reforça o 

que é mostrado nos filmes. Associa muito sutilmente a ideia do “cuidar” a princesa Branca de Neve, 

quando indica que ela “cuida dos seus amigos”, mas nada que já não exista no filme. Na figura a 

seguir (figura 18) é possível ver alguns frames do comercial. 

 
Figura 18. Frames do comercial da boneca da Branca de Neve 

 Pelas imagens é possível perceber que as crianças ganham mais foco neste comercial. As 

bonecas ainda não se mexem sozinhas, logo, para manipular todas as personagens é necessária a 

inclusão de mais de uma criança. Elas interagem contando uma para outra qual é a novidade de cada 

 Transcrição do áudio original 122

Narrator: This beautiful Snow White. Girl 1: She is so pretty! Narrator: Taking care of her friends the seven dwarfs. Girl 
2: Each of them has a magic surprise! Narrator (singing): Sneeze has a nose so red, looks like Sleepy is wait for bed, 
Grumpy his eyebrows go away, Doc have a jewelry for you to take, Happy show us a happy face, Bashful show shy all 
over his face, Dopey wants a kiss for you, lets go see the magic they can do. Narrator: All the dolls chance color in 
water. Snow White and the Seven Dwarfs sold separately or in sets.
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brinquedo. Nesse comercial, as crianças não estão contando histórias ou revivendo cenas do filme 

original com seus bonecos. O foco deste é mostrar que cada personagem tem “um toque mágico”. 

Porém, no filme “Branca de Neve e os sete anões” nenhum dos anões tem poderes mágicos. Esse é 

um primeiro indício que a marca associa elementos aos personagens sem que eles dialoguem 

necessariamente com a narrativa dos filmes originais. 

 Em comparação com o vídeo 1, o vídeo 2 não apresenta nenhuma relação visual (cores e 

fontes diferentes) que conecte os dois produtos. Os comerciais dialogam diretamente com seus 

filmes originais e usam a “marca do filme” (fontes e nome da Walt Disney)  como são apresentadas 

no VHS dos filmes. A logo da empresa Mattel sempre assina os comerciais em alguns dos cantos da 

tela, além da inserção de uma marca d’água no vídeo, indicando o copyright do produto, com ano e 

empresa. 

 Nos anos 90 também houve a criação de coletâneas de brinquedos que envolvem mais de 

uma personagem dos “Clássicos Disney”. O comercial a seguir  (vídeo 3) é do ano de 1995 e 123

apresenta uma linha de bonecas perfumadas, que engloba algumas personagens, mas o foco do 

vídeo está na princesa Jasmin. O brinquedo apresentado pelo comercial é uma boneca que solta uma 

fragrância e que vem com um potinho de perfume que a criança pode usar colocar na boneca ou 

usar nela mesma. Não é um brinquedo que incentive a contação de histórias e a imaginação da 

criança, mas um produto de beleza associado a um brinquedo. A partir da criação de coleções com 

as bonecas, fica mais fortes nos comerciais a exploração da ideia de beleza e de acessórios que 

acompanham os brinquedos. 

!  
Figura 19. Frames do comercial da linha “Perfume Princess”  

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=y2h-HwsS2U8123

https://www.youtube.com/watch?v=y2h-HwsS2U8
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 Como pode ser observado no último frame (figura 19) a coleção englobava 5 princesas: 

Cinderella, Branca de Neve, Bela Adormecida, Jasmine e Bella, que são as princesas dos filmes 

lançados até o momento. Porém, a linha de bonecas deixa de fora da coleção a princesa Ariel, do 

filme “A pequena Sereia” lançado em 1989, que mais tarde seria incorporada a marca Disney 

Princess. Essas coleções mostram que nunca houve um critério bem estabelecido entre o 

lançamento dos brinquedos e o reforço no consumo dos filmes, muitas vezes os lançamentos dos 

brinquedos e a estratégia de divulgação dos filmes parece descolada. 

Vídeo 3: Disney/Mattel Perfume Princess Collection - Ano: 1995  
Tradução do áudio  124

Narrador: A nova coleção de princesa de perfume da Disney faz você 
se sentir tão bonita quanto uma princesa. 
Menina 1: Jasmine é linda! 
Narrador (cantando): Em uma varinha mágica, seu perfume enche o 
ar. 
Menina 2: Hmmm eu estou tão cheirosa quanto a Jasmine. 
Narrador (cantando): Jasmine tem uma fragrância para compartilhar. 
Adicione um pouco sobre ela e depois sobre você. 
Menina 3: Hmmm Melanie eu cheiro tão bem quanto uma rosa. 
Narrador (cantando): E você pode ser tão bonita quanto uma princesa 
também. 
Narrador: A nova coleção de bonecas de princesa perfumadas da 
Disney. Todos as cinco vendidas separadamente com um aroma de flor 
diferente. 

 Pela transcriação do áudio, e pelas imagens é possível ver que nesse comercial as crianças 

tem uma participação com bastante destaque. O comercial explora a ideia do “brincar junto” e 

apesar de não explorar nenhum tipo de contação de histórias, pois não apresenta cenas dos filmes 

nem crianças reproduzindo alguma cena, o comercial constrói sutilmente uma ideia de que as 

princesas podem estar juntas, desde que cada uma com uma criança. Essa é a primeira inserção da 

ideia de que as princesas “podem ser amigas”, ou seja, de que é viável construir uma relação entre 

as personagens que não existe nas narrativas originais. Nesse vídeo é explorada a ideia de que as 

crianças podem “ser tão bonitas quanto as princesas” e começa a ser construído o sentimento  que é 

apontado, anos mais tarde, pelo CEO da da Disney Consumer Products, Andy Mooney. O executivo 

destaca na entrevista para a The New York Times Magazine, que nos anos 2000, “toda menina 

 Transcrição do áudio original 124

Narrator: The new Disney perfume princess collection makes you feel as pretty as a princess. / Girl: Jasmine is 
beautiful! / Narrator (singing): On a magic wand her scent fills the air. / Girl: Hmmm I smell as pretty as Jasmine. / 
Narrator (singing): Jasmine has fragrance to share. Add some on her and then on you. / Girl: Hmmm Melanie I smell as 
pretty as rose. / Narrator (singing): And you can be as pretty as a princess too. / Narrator: The new Disney perfume 
princess doll collection. All five sold separately with a different flower scent.



!100

queria ser uma princesa da Disney” e que essa seria uma das razões para a criação da marca. O que 

este comercial mostra, é que essa ideia de aprincesamento das crianças foi sendo alimentada pelos 

produtos da Mattel/Disney e começou muitos anos antes da criação da marca Disney Princess e do  

processo de aprincesamento de algumas personagens. 

 No quarto comercial  (vídeo 4), ainda dos comerciais antes da criação marca, é possível 125

observar que algumas tendências vão ganhando força, como o aprincesamento das crianças. O 

comercial é do ano de 1997. Ele apresenta uma outra coleção de bonecas dançantes, rodopiando em 

uma base fixa e que tocam um trecho da música tema de seus respectivos filmes. Ele resgata a ideia 

de apresentar cenas dos filmes originais intercaladas com cenas das bonecas e das crianças 

brincando com as bonecas. Nesse comercial não há o foco específico para uma das princesas. As 

três bonecas apresentadas ganham a mesma relevância no vídeo. Apesar do comercial só apresentar 

3 bonecas, essa coleção foi composta por mais personagens e a lista com as outras personagens que 

também integram a coleção pode ser encontrada no anexo 2 deste trabalho. Como no outro 

comercial, também há presença de crianças que brincam com cada boneca separadamente. Pela 

narração é possível ver que nesse comercial continua sendo alimentada a ideia das crianças se 

verem como princesas. Essa proposta é alimentada tanto pela narração “sinta-se como princesa” 

quando pela transição das imagens que compões o vídeo. 

Vídeo 4: Disney Mattel Dancing Princess Collection - Ano: 1997 
Tradução do áudio  126

Narrador: Apresentando a coleção de princesas dançantes da Disney. 
Menina: É uma verdadeira princesa dançante no baile. 
Narrador (cantando): Uma noite de magia de música e dança. A 
princesa chega. Uma noite de romance. 
Menina: Cinderela! Escute ... (ruído musical) Ela realmente faz isso. 
Belas danças. Ouça a Jasmine. 
Narrador (cantando): Uma noite de mágica, uma noite de romance. 
Sinta-se como uma princesa. Vamos dançar? 
Narrador: Nova coleção de princesas dançantes da Disney. As bonecas 
Cinderela, Jasmine e Belle são vendidas separadamente. 

  

 Esse comercial tem um foco, mesmo que sútil, no incentivo da imaginação e da construção 

de narrativas pelas crianças, já que ele traz na narração e na imagem a ideia de algo que a criança 

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DIauT7yqXkQ125

 Transcrição do áudio original 126

Narrator: Presenting the Disney dancing princess collection. / Girl: It’s a real dancing princess at the ball. / Narrator 
(singing): A night of magic of music and dance.Wow! The princess arrives. One night of romance. / Girl: Cinderella! 
Listen… (music noise) She really do this. Belle dances. Listen to Jasmine. / Narrator (singing): A night of magic a night 
of romance. Feel just like a princess. Shall we dance? / Narrator: New the Disney dancing princess collection. 
Cinderella, Jasmine and Belle dolls each sold separately. 

https://www.youtube.com/watch?v=DIauT7yqXkQ
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precisa imaginar em sua brincadeira “uma noite de magia e dança, a princesa chegando”. O 

comercial explora a boneca como um elemento da narrativa que a criança vai criar e o brinquedo 

tem elementos dos filmes originas para ajudar na ambientação dessa imaginação. Cada boneca toca 

um pequeno trecho das músicas de seus respectivos filmes. Além disso, incentiva que a criança se 

imagine naquela situação, já que trabalha com transições de imagens criança vestida de princesa/

personagem da princesa no filme. No frame 3 (figura 20) é possível ver a criança representando a 

princesa, na imagem uma menina dançando e esse frame é seguido por uma cena da personagem 

Bela, dançando com a seu príncipe. 

!  
Figura 20. Frame do comercial da coleção “Dancing Princess”  

  

 A narração do comercial não suscita na criança um exercício tão grande de imaginação nas 

crianças, pois já direciona a informação que desejam que a criança utilize para “criar sua história”. 

Mas aos poucos, a cada linha lança a Disney vai alimentando a ideia de que as crianças se vejam 

como princesas e que criem suas narrativas a partir disso. Nesse momento, a pertinência dos 

trabalhos de Mattos (2015), Cechin (2014), Santos (2016), Aguiar & Barros (2015), sobre a 

influência desses produtos na ideia de representação que as crianças tem sobre si mesmas é enorme, 

pois através dos comerciais essa ideia de “ser uma princesa” é cada vez mais reforçada.  

 Mas o comercial também começa a incentivar a criação de novas leitura para as narrativas 

para dos filmes, como será mostrado a seguir, algo que é intensificado com a marca. Ao apresentar 

as cenas dos filmes onde cada princesa está dançando sua música, contextualiza os pontos de junção 
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das histórias originais que pretende que as crianças agenciem para que a ideia de um baile conjunto 

faça sentido. Porém, ainda não convida explicitamente as crianças a imaginarem um baile onde 

todas as princesas estejam unidas, algo que acontecerá nos comerciais após a criação da marca. 

3.1.2 - Comerciais de brinquedos após o lançamento da marca Disney Princess 

  

 Após a criação da marca, a empresa Mattel manteve o direitos de licenciar vários brinquedos 

e bonecas da marca Disney Princess. Como já foi dito, as informações sobre os lançamentos dos 

brinquedos não constam no site da empresa Mattel e nem no site da Disney. Os dados sobre o 

lançamento dos brinquedos, que compõe o anexo 2, foram retirados do site Wikia Disney Princess, 

um site colaborativo, feito em português, por fãs de diversos lugares do mundo. O site conta com 

mais de 2 mil páginas . De modo geral, não há uma preocupação das marcas em divulgar um 127

histórico dos produtos para o público, isso dificulta bastante o desenvolvimento de pesquisas como 

esta. Os dados financeiros das empresas foram obtidos através dos relatórios anuais que a 

consultoria EuroMonitor Internacional  constrói para monitorar a movimentação financeira de 128

diversas empresas em todo mundo. 

 Os comercias apresentados a seguir referem-se as coleções lançadas entre 2000 e 2015, 

período em que a Mattel deteve o direito da franquia. Ao longo de 15 anos, a empresa licenciou 120 

linhas de brinquedos que foram vendidos em dezenas de países, sendo os Estados Unidos o país que  

mais consome os brinquedos, na frente do segundo país do ranking, o Brasil . Muitas das coleções 129

são re-edições e relançamentos com pequenas mudanças e inclusão de acessórios, como a linha 

“Sparkling Princess” , que foi editada 10 vezes, atualizando as personagens que faziam parte da 130

coleção e alterando o design dos vestidos das bonecas. A cada atualização e inclusão de personagens 

foram sendo intensificadas as junções entre as personagens e o processo de aprincesamento das 

mesmas, que pode ser visto muito explicitamente nos vestidos de algumas personagens como 

Mulan e Merida. 

 Fandom powered by Wikia. http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/127

Linhas_de_bonecas_da_Disney_Princesas_pela_Mattel Acessado em 06/07/2017.

 http://www.euromonitor.com Acessado em 15/06/2017. A empresa forneceu os relatórios da marca Mattel mediante 128

contato da pesquisadora. O relatório é um dos produtos da empresa, e custa em média 1.500 dólares.

 Toys and Games: MATTEL INC - Annual Passport 2017 - Euromonitor Internacional129

 http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Sparkling_Princess Acessado em 06/07/2017.130

http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Linhas_de_bonecas_da_Disney_Princesas_pela_Mattel
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Linhas_de_bonecas_da_Disney_Princesas_pela_Mattel
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Linhas_de_bonecas_da_Disney_Princesas_pela_Mattel
http://www.euromonitor.com
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Sparkling_Princess
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  Para a análise dos comerciais lançados após a criação da marca, foram selecionados os 

vídeos que estavam disponíveis no Youtube e que condiziam com a condição anterior, de 

possibilidade de identificação do ano. Alguns dos materiais foram deixados de fora por apresentar 

brinquedos muito parecidos e por serem quase uma cópia um dos outros. Muitos dos comerciais dos 

brinquedo lançados após a criação da marca foram divulgados na televisão e foram inseridos no 

Youtube por fãs e entusiastas da marca, exatamente como os comerciais antes da criação da marca. 

Outros, devido ao avanço do alcance das plataformas virtuais, já são vídeos já divulgados 

diretamente na internet pelas empresas e encontram-se hospedados em canais de lojas de 

brinquedos e no próprio canal da marca Mattel. 

 Os comerciais lançados após a criação da marca Disney Princess contemplam as mudanças 

citadas no capítulo 2, como alinhamento de identidade visual e reforço da marca, porém essa 

mudança é gradativa e só pode ser percebida ao longo dos anos. Apesar da criação da marca ser 

datada do ano 2000, o comercial de brinquedo mais antigo que foi localizado nessa pesquisa é do 

ano de 2003, e ele ainda apresenta características semelhantes aos anteriores. Segundo o fandom 

Wikia Disney Princess , a primeira linha de bonecas lançadas já com o nome Disney Princess é do 131

ano de 1999 e só foi vendida na Disney Store. Não foi possível localizar o comercial dessa linha de 

bonecas. 

 O primeiro vídeo  (vídeo 5) localizado após o lançamento da marca é de uma coleção de 132

bonecas que vem com vestidos de noiva. Apesar do comercial já utilizar o nome Disney Princess, 

ainda não há preocupação com a identidade visual da marca e a coleção deixa de fora muitas 

princesas. Considerando que o brinquedo ao qual o comercial se refere é do ano de 2003, o que 

chama atenção nessa coleção é o fato dela só englobar as princesas Cinderella, Bella e Aurora, e 

deixa de fora todas as outras, inclusive a Mulan, cujo filme era o mais recente naquele momento.  

 O comercial traz um pouco mais a ideia de estimular a imaginação da criança e da invenção 

de narrativas, propondo que a criança mude a roupa da boneca e imagine-a em seu casamento. Esse 

convite já é uma sútil sugestão que as crianças imaginem histórias que vão além das narrativas 

originais, já que nos filmes “A Bela e a Fera” e “A Bela Adormecida” não aparecem cenas com o 

casamento das princesas. Apenas no filme “Cinderela” é possível ver o casamento da princesa com 

seu príncipe. Apesar disso, o comercial ainda apresenta as bonecas separadamente, conservando a 

individualidade das princesas e reforçando que cada uma delas vai encontrar seu príncipe e casar, 

dando a cada uma delas um “final feliz” que não relaciona uma personagem com a outra. 

 http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Disney_Store_Doll_Collection_(1999) Acessado em 06/07/2017.131

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dKXFcJiIqxg132

http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Disney_Store_Doll_Collection_(1999)
https://www.youtube.com/watch?v=dKXFcJiIqxg
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Vídeo 5: Disney Princess Mattel Fantasy Fashions - Ano: 2003  
Tradução do áudio  133

Menina: A bela adormecida vai se casar com o príncipe. 
Narrador: Bem, mude seu look de várias maneiras. E agora a surpresa. 
Quando o príncipe vir essa linda noiva, ele não acreditará.  
Narrador: Bela, seu vestido de baile é agora o vestido de noiva mais 
bonito de todos.  
Narrador: Cinderela, se você se vestir assim, o príncipe se casará com 
você hoje.  
Narrador: Cada boneca Disney Princesa Fantasia Fashion vem um 
trono transformador. Cada boneca vendida separadamente. 

  

 Esse comercial também traz crianças interagindo com as bonecas e apresenta cenas dos 

filmes originais, de modo bem semelhante aos outros materiais já apresentados. Um ponto 

importante de diferença, e que dialoga com a ideia da junção das personagens, é a sútil apresentação 

das histórias das princesas em um mesmo livro. No frame inicial do comercial (figura 21) é possível 

ver a capa de um livro, da história “A bela Adormecida”. Essa imagem é a mesma do início do filme 

original. Quando o livro se abre, o comercial “entra” na história de Aurora e mostra cenas do filme 

“A bela Adormecida”. Conforme vai apresentado as bonecas que são as outras personagens, vão 

aparecendo cenas dos outros filmes que culminam no terceiro frame (figura 21), que mostra na 

última página do livro o casamento de Cinderela. Essa cena, que também é do filme original de 

“Cinderela”, quando vista na sequência do comercial pode ser lida como se todas as personagens 

estivessem dentro do mesmo livro, compartilhando uma história que culmina com o casamento de 

Cinderela. Como foi dito, é uma caminho de leitura para o material, e ainda de forma sútil, começa  

a sugerir essa conexão entre as narrativas. 

 Também pode ser visto no último frame (figura 21), que apresenta as bonecas da coleção, 

que ainda não há uma preocupação com a identidade da marca, e que diferente dos outros 

comerciais, não está sendo reforçada uma linha de bonecas. Apesar dessas bonecas integrarem a 

coleção “Disney Princess Fantasy Fashions” esse nome só aparece na narração, ficando de fora da 

cartela de finalização do vídeo. Há uma mudança na exploração da marca Disney, que passa a 

assinar o vídeo apenas como Disney Princess, e não mais com Walt Disney e o nome da coleção, 

como era feito nos comerciais de coleção antes da marca. Pela figura (figura 21) também é possível 

ver que cada boneca vem com um acessório extra, um trono, que ajuda na transformação das 

 Transcrição do áudio original 133

Girl: Sleeping beauty will marry the prince. / Narrator: Well, change your look so many ways. And now the surprise. 
When the prince sees this beautiful bride he won’t believe his eyes. Belle, your dress from the ball is now the prettiest 
wedding  gown of all. Cinderella, we’ll dress you this way and the prince will marry you today. Each Disney Princess 
Fantasy Fashion doll comes a transforming throne. Each sold separately.
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bonecas em noivas. Nesse brinquedo não há nenhum acessório que seja direcionado exclusivamente 

para a criança, ficando o mesmo no campo dos brinquedos que estimulam a imaginação e não o uso 

de produtos de beleza. 

!  
Figura 21. Frame do comercial da coleção “Disney Princess Fantasy Fashions” 

  

 O segundo vídeo  (vídeo 6) dos comerciais lançados após a criação da marca é referente ao  134

brinquedo “Royal Castle” lançado em 2009 pela Mattel. No entanto, o comercial é do ano de 2013, 

pois o comercial do ano de 2009 não foi localizado. Como já foi dito, várias coleções tiveram re-

edições e este castelo é um exemplo de re-edição. Ele foi lançado durante alguns anos com 

pequenas modificações no cômodos, priorizando uma ou outra personagem. O ponto mais relevante 

desse brinquedo/comercial é que ele é o primeiro da marca a propor que as princesas ocupam um 

mesmo lugar físico. No castelo real cada princesa tem um cômodo personalizado. De uma edição 

para outra alguns cômodos foram sendo customizados para abrigar princesas diferentes. 

 Esse brinquedo é o primeiro das coleções da Mattel que propõe que as princesas co-habitam 

um mesmo espaço. Os outros comerciais mostravam as princesas mais isoladas e reforçavam as 

narrativas apresentadas pelos filmes. Esse propõe que as crianças, a partir de seu conhecimento 

prévio das histórias, criem suas próprias narrativas unindo as princesas. Alguns comerciais antigos 

sustentavam a ideia que as princesas eram amigas, o que implicava uma ideia não presente nos 

filmes que as personagens se conhecem, apesar da existência de esforços de iniciais de não conectar 

as histórias. 

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yqhslNu1qmY134

https://www.youtube.com/watch?v=yqhslNu1qmY
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 Como pode ser visto a seguir (figura 22) e na transcrição do vídeo, o comercial é iniciado 

apresentando o castelo e as crianças que vão brincar com ele. O brinquedo é uma fachada de castelo 

de um lado, como pode ser visto no primeiro frame (figura 22), e no outro lado ele é separado em 

cômodos. Conforme cada cômodo é apresentado, é possível ver as personagens interagindo umas 

com as outras, algo que nunca fizeram nos filmes. A partir desse comercial se inicia um novo modo 

de explorar as personagens. Em todos os comercias de brinquedos lançados depois desse, as 

bonecas/personagens interagem umas com as outras. Alguns comerciais também deixam de explorar 

as imagens dos filmes originais, já que essas proposta de interação das personagens não acontece 

em nenhum filme. Também é possível ver as personagens se mexendo sem que as crianças estejam 

segurando, como se tivessem movimentos próprios. 

!  
Figura 22. Frames do comercial “Disney Princess Royal Castle” 

Vídeo 6: Royal Castle, Royal Car & Accessories - Ano: 2013  
Tradução do áudio  135

Narrador: Tenha um tempo encantado com as suas princesas Disney 
preferidas no Royal Castle.  
Narrador como crianças: Uau! Que castelo magnífico!  
Narrador: Lá vem as princesas no Carro Real.  
Narrador como Rapunzel: Bem-vindas ao castelo, temos tanta coisa 
para fazer!  

 Transcrição do áudio original 135

Narrator: Have a enchanted time with your favorite Disney Princesses at the Royal Castle. Narrator as the children: 
Uau! What a magnificent castle! Narrator: Here came the princesses in the Royal Car. Narrator as Rapunzel: Welcome 
inside, that is so much to do! Narrator as Snow White: Smell like apple pie is baking in the kitchen. Narrator as 
Rapunzel: Let’s make room to eat. Narrator as Cinderela: Look’s delicious. Narrator: Now head over to the fire place to 
warm up and enjoy your cup of tea. Narrator as Belle: Thanks Mrs. Potts. Narrator: Head upstairs to the bedroom where 
you can get your beauty sleep, than refresh with the soup on the tub. The privy has glittery water. Narrator: After a day 
of fun, it is time to relax and watch the sunset. Narrator: What a wonderful day with the Disney Princesses at the Royal 
Castle. Narrator: Royal furniture, accessories, royal car and dolls each sold separately.
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Narrador como Branca de Neve: Sinto cheiro de torta de maçã 
cozinhando na cozinha.  
Narrador como Rapunzel: Vamos arrumar a mesa para comer!  
Narrador como Cinderela: Olha, está delicioso!  
Narrador: Agora, vamos até a lareira para nos aquecer e aproveitar 
uma xícara de chá.  
Narrador como Bela: Obrigada, Sra. Potts.  
Narrador: Vamos para o andar de cima, para o quarto onde você pode 
dormir bem. Depois se refresque na banheira. A privada possui água 
com glitter.  
Narrador: Depois de um dia de diversão, é hora de relaxar e assistir ao 
pôr do sol.  
Narrador: Que dia maravilhoso com as princesas da Disney no Royal 
Castle.  
Narrador: Móveis reais, acessórios, Carro Real e bonecas são 
vendidos separadamente. 

  

 Pela transcrição do comercial, podemos perceber que as personagens interagem o tempo 

todo umas com as outras. Nesse vídeo, a narradora é única voz do comercial, mas ela faz as falas de 

todas as personagens. Essa narração é um pouco confusa, pois em alguns momentos ela é 

direcionada para o espectador, em outros é fala de uma boneca para as outras. Pela narração é 

possível perceber que esse comercial incentiva muito a imaginação das crianças e o exercício de 

criar histórias. Como foi dito, o comercial não explora cenas dos filmes originais, então cabe às 

crianças o exercício de imaginar as situações e histórias que poderão ser contadas a partir daquele 

brinquedo. Isso é possível porque, como sugere Wohlwend (2009) 

Um brinquedo é (a) um texto a ser lido, executado e consumado com 
significados sugeridos por seus materiais e sua história de linhas e 
práticas anexas e (b) um texto a ser escrito, produzido e revisto à 
medida que as crianças improvisam novos significados através do 
brincar.  (Wohlwend, 2009, p. 60) 136

 Os comerciais dos brinquedos são os materiais que sugerem os significados para as crianças, 

que, a partir deles criam seus próprios textos, suas próprias histórias. Nesse sentido, tanto os 

comerciais quanto os brinquedos são paratextos, nesse processo de criação de novos significados. A 

união das princesas começa nessas narrativas que vão sendo elaboradas pelos paratextos da marca, 

pelos espectadores dos comerciais, pelas crianças que brincam com os brinquedos, formando assim, 

novas formas de ler as histórias originais e por consequência, agregando novos significados também 

para os contos de fadas, como veremos no tópico dois desse capítulo.  

 Tradução livre. “A toy is (a) a text to be read, performed, and consumed with meanings suggested by its materials 136

and its history of attached story lines and practices and (b) a text to be written, produced, and revised as children 
improvise new meanings through play.”
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 As conexões entre as personagens são alimentadas pelos elementos utilizados de cada 

narrativa original, além das personagens. Nos frames desse comercial (figuras 22 e 23) é possível 

perceber nos frames menores, que cada cômodo explorado do castelo têm elementos das narrativas 

de cada princesa. No frame com Branca de Neve e Rapunzel na cozinha (figura 22) vemos os 

pássaros do filme “Branca de Neve e os sete anões” e na narração é possível saber que elas estão 

comendo uma torta de maçã, algo que a personagem de Branca de Neve prepara no seu filme 

original. No frame com Jasmin, Tiana e Bela na sala (figura 22), vemos Bela servindo chá para as 

outras princesas com o jogo de chá usado no filme “A Bela e a Fera”. No frame com Aurora e Tiana 

(figura 23), associado a narração, vemos que Tiana vai ao quarto onde Aurora estava dormindo. A 

personagem Aurora é a princesa amaldiçoada com a maldição do sono, no filme “A bela 

Adormecida”. Por fim, no frame do banheiro (figura 23), vemos Ariel dentro da banheira com o 

caranguejo Sebastião, personagem do filme “A pequena Sereia”. 

 
Figura 23. Frames do comercial “Disney Princess Royal Castle” 

 O comercial faz um mix dos elementos das histórias para apresentar um castelo onde todas 

as princesas podem morar. Essa inserção de vários elementos das histórias é muito importante para 

que haja uma coerência interna entre as narrativas. Como estamos falando da criação de um 

universo compartilhado entre todas as personagens, uma das maiores preocupações narrativas na 

criação de um universo é a coerência. (JENKINS, 2003). Além disso, no último frame do canto 

superior (figura 23) vemos as princesas “passando tempo juntas” assistindo ao pôr do sol, como nos 

informa a narração, o que reforça que elas estão interagindo umas com as outras em uma história. O 
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último frame do comercial (figura 23) apresenta o castelo com a marca Disney Princess ao canto. 

Dos comerciais localizados, esse é o primeiro que usa a logo que vai aos poucos aparecendo em 

todas as embalagens dos brinquedos da marca. 

 O último comercial explorado nessa categoria, é uma evolução do “Royal Castle”. Também 

é um brinquedo de castelo, assim como quase todos que exploram as personagens juntas, mas ele 

ganham o nome de “Disney Princess Ultimate Dream Castle”. A primeira versão do lançamento do 

brinquedo  é de 2010, mas o comercial analisado a seguir é da edição de 2011. O comercial desse 137

brinquedo também chama atenção em termos narrativos, pois novamente, o comercial e o próprio 

brinquedo, propõe que as princesas moram juntas em um mesmo castelo. Tanto esse brinquedo 

quanto o apresentando anteriormente, propõe que as personagens co-existem em um mesmo espaço 

físico e temporal, e por isso podem integrar a mesma história, mesmo que essa história só seja 

criada e imaginada pelas crianças que estão brincando com o brinquedo. Isso destoa completamente 

do que já foi criado nos filmes, já que as personagens não interagem nos filmes originais, não 

moram nos mesmos reinos e tampouco vivem no mesmo momento histórico. 

 As princesas nunca co-existiram em uma mesma narrativa do cânone dos filmes Disney. 

Esse fator reforça o fato que os paratextos da marca foram um dos agentes responsáveis por criar 

essas relações narrativas entre as personagens. A partir desses comerciais, as personagens passam a 

interagir em histórias, inicialmente inventadas pelas crianças durante todas as brincadeiras. Essa 

estratégia aplicada para os brinquedos amplia as possibilidades do consumo. Quando o brinquedo 

sugere que todas as princesas estão juntas no mesmo castelo, isso faz com que os consumidores 

queiram comprar todas as bonecas e acessórios, que são vendidos separadamente, aumentando, 

assim, a lucratividade da empresa. Porém, a partir dessa ampliação do consumo, também são 

abertas muitas possibilidades narrativas, que caminham para a lógica aplicada nas narrativas 

transmídia. (JENKINS, 2003).  

 Já no início do comercial do “Ultimate Dream Castle” , há um convite para as crianças: 138

“Imagine suas princesas da Disney favoritas em um castelo”. Essa representação nunca foi feita em 

um filme. Ela é construída a partir da imaginação das crianças. Nesse sentido, os paratextos 

contribuem para que seja construída uma pré-narrativa com essa junção de personagens. Eles 

preparam a imaginação das crianças para aceitar filmes e outros produtos que serão lançados no 

futuro onde as princesas apareceram juntas. Esse será o caso do filme “Detona Ralph 2”, já 

anunciado pela Disney para o ano de 2018. Nele, todas as princesas aparecerão juntas pela primeira 

 http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Disney_Princess_Ultimate_Dream_Castle137

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lJdrr3dbAxk138

https://www.youtube.com/watch?v=lJdrr3dbAxk
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vez  em uma narrativa canônica da empresa. Segundo as notícias divulgadas sobre o lançamento 139

de “Detona Ralph 2”, o filme contará com a presença de todas as princesas Disney e uma das 

personagens do filme será promovida a princesa. Porém, algumas propostas e narrativas unindo as 

personagens já foram lançadas fora do cânone dos filmes, como é o caso do filme “Descendentes” 

que concretiza essa junção de personagens em uma narrativa fílmica, mas que conta histórias bem 

diferentes das mostradas nos filmes originais. 

Vídeo 7: Disney Princess MATTEL Dream Castle - Ano: 2011 
Tradução do áudio  140

Narrador: Imagine suas princesas da Disney favoritas em um castelo: 
o castelo de sonho. 
Narrador (cantando): Bem-vindo ao nosso castelo dos sonhos. 
Gostaria de uma xícara de chá? Você é nosso convidado em uma 
fantasia da Disney Princesa.  
Narrador (cantando): Prove a torta da Tiana.  
Narrador (cantando): Faça um passeio de tapete mágico no andar de 
cima.  
Narrador (cantando): Um banho de espuma para Ariel se derreter. 
Narrador (cantando): Branca de Neve fica no espelho da parede para 
ver o príncipe mais charmoso de todos.  
Narrador (cantando): A bela adormecida repousa em sua cama, as 
fadas madrinhas estão acima dela.  
Narrador (cantando): É hora de se vestir para o baile, chamando 
princesas uma por uma, vamos sair de noite. 
CINDERELLA: Ah não, é meia-noite. 
Narrador (cantando): É hora de correr para a carruagem. Finais felizes 
tornam-se realidade e você sabe que eles acontecem no castelo dos 
sonhos. 
Narrador: Disney Princess Ultimate Dream Castle. Adultos: baterias 
não estão incluídas. Bonecas e carruagens são vendidas 
separadamente. 

 Um pouco diferente do vídeo anterior (vídeo 6) esse comercial traz novamente cenas dos 

filmes originais. Porém, estas aparecem apenas para manter a coerência dos elementos associados 

aos cômodos do castelo. Cada princesa é apresentada num cômodo, associando sua ação no castelo 

a algo que ela já fez em seu filme original. Não há tanta interação entre as personagens na 

 All Of The Disney Princesses Are Gonna Be In A Movie Together And It's Too Much To Handle - https://139

www.buzzfeed.com/stephenlaconte/all-of-the-disney-princ…e-gonna-be-in-a-movie?
bffbstyle&utm_term=.xl02qqKB9#.rlQNDDkLY Acessado em 16/07/2017.

 Transcrição do áudio original 140

Narrator: Imagine your favorite Disney Princesses together in one castle: the ultimate dream castle. / Narrator (singing): 
Welcome to our dream castle. Care for a spot of tea? You are our guest in a Disney Princess fantasy. Sample Tiana’s 
dumpling. Take a magical carpet ride upstairs. A bubble bath for Ariel melts away who cares. Snow White sits at her 
mirror on the wall to see the most charming prince of all. Sleeping Beauty rests up on her bed, fairy godmother stands 
above her head. Time to get dressed for the ball calling princesses one and all now let´s dance away the night. / 
CINDERELLA: Oh no, it’s midnight. / Narrator (singing): It’s time to take fly with the carriage inside. Happy endings 
come true and you know that they do at the ultimate dream castle. / Narrator: Disney Princess Ultimate Dream Castle. 
Adults: assembled batteries not included. Dolls and carriage each sold separately.
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apresentação dos cômodos. Porém, na parte final do comercial, as bonecas são mostradas “trocando 

de roupa” e a narração sugere que haverá um baile, onde todas as princesas estarão presentes. 

Nunca houve representação de um baile onde todas as princesas participassem em nenhum dos 

filmes lançados até o momento , bem como não há um castelo que todas as princesas morem. No 141

entanto, o comercial reforça pela narração que é possível que isso aconteça em alguma narrativa, 

“no castelo dos sonhos”. Mas relações construídas entre as personagens por esses paratextos, 

também acontece nas narrativas de imaginação e brincadeiras das crianças e nas produções do 

fãs . 142

!  
Figura 24. Frames do comercial do coleção “Disney Princess Ultimate Dream Castle” 

 Na figura 24 é possível perceber que nesse comercial há uma preocupação maior em relação 

a identidade visual da marca. No primeiro e no último frame a logo da marca Disney Princess ganha 

destaque e há uma preocupação com coerência de cores dos brinquedos e da marca. Em comparação 

aos comerciais analisados anteriormente, esse é o primeiro em que o reforço visual da marca é 

considerado relevante. O primeiro frame mostra uma cartela com todas as princesas que passa a 

parecer em muitos outros comerciais. Como já foi dito, devido a dificuldade de acesso aos 

comerciais anteriores, não é possível precisar em que momento o reforço da identidade da marca 

 Anexo 1 - Lista dos filmes lançados pela Disney que utilizam os contos de fadas como temática.141

 Há um grande número de materiais construídos pelos fãs na internet, e disponibilizados em grupos e fóruns que 142

propões situações onde as princesas se conhecem e se relacionam.
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tornou-se parte da estratégia da empresa. No entanto, os dados financeiros do período de 2003 a 

2011 , mostram que houve um aumento crescente no faturamento da marca, o que indica que a 143

marca ganhou mais atenção frente a Walt Disney Company, e em consequência, houve uma 

preocupação maior com a padronização dos produtos e comerciais. 

 A partir da análise desses materiais é possível perceber como a marca foi um dos agentes na 

criação de relações entre as personagens dos filmes de contos de fadas da Disney. Essas relações 

foram sendo construídas aos poucos, de maneira sutil nos conteúdos que a marca foi construindo ao 

longo dos anos. Eles indicam que em vários momentos os paratextos da marca indicaram 

possibilidade de construção de novos sentidos para os textos principais, algo que é indicado por 

Gray (2010). Porém, esses materiais não estão sozinhos nesse processo. Por isso, além de analisar 

os comerciais que ajudaram a construir relações de sentidos entre as personagens também é 

relevante olhar para aqueles que serviram para a construção da marca Disney Princess. Esses 

materiais além de reforçarem a conexão entre as personagens, criam novas chaves de leitura para os 

filmes lançados anteriormente. Estes comerciais passaram a ser produzidos a partir de 2012 e serão 

analisados no próximo tópico integrando o conjunto dos paratextos que adicionam sentidos aos 

filmes originais. 

3.2 - Novas chaves de leitura: as narrativas compartilhadas de contos de fadas da Disney 

 Após a análise exploratória paratextos dos “Clássicos Disney” que englobou os comerciais  

de brinquedos lançados antes e depois da marca Disney Princess, nesse tópico serão explorados os 

novos significados que sendo atribuídos às personagens das narrativas de contos de fadas da Disney. 

Ao analisar os comerciais lançados após a marca, ficou claro que a ideia de uma narrativa 

compartilhada entre as personagens começou a ser construída a partir dos brinquedos da marca e 

dos comerciais que apresentavam os mesmos. Esses comerciais serviram para abrir caminhos para 

que histórias como o filme “Descendentes” produzido pela Disney, que une as personagens em uma 

mesma narrativa, fizessem sentido para o público. 

 Mas não é só isso, além de criar relações entre as personagens dos filmes, os comerciais 

também foram atribuindo e/ou características as personagens que não existiam nos filmes da Disney 

e nem nas narrativas originais do gênero dos contos de fadas, o que foi abrindo caminho para novos 

olhares sobre esses produtos. Os comerciais analisados nessa seção, focam na construção da marca 

 The $500 Million Battle Over Disneyʼs Princesses - https://www.bloomberg.com/features/2015-disney-princess-143

hasbro/ Acessado em - 06/07/2017

https://www.bloomberg.com/features/2015-disney-princess-hasbro/
https://www.bloomberg.com/features/2015-disney-princess-hasbro/


!113

Disney Princess, pois através desses materiais a empresa foi reforçando os sentidos de “ser 

princesa” junto ao público, e essa construção, feita a posteriori do lançamento dos filmes possibilita 

que o público olhe a partir de novas lupas para os filmes de contos de fadas da Disney. 

 A seleção dos comerciais que serão analisados neste tópico foi feita a partir no Youtube ,  144

usando como referência as divulgações das campanhas nas redes oficiais da marca Disney Princess: 

site, Facebook e Instagram  que foram criadas a partir do ano de 2011. Eles são os vídeos 145

principais de campanhas que foram divulgadas tanto na televisão, mas principalmente na internet. A 

primeira campanha “I am a Princess” é do ano de 2011 e foi marcada pela ativação das páginas dos 

Facebook  da marca Disney Princess. A segunda campanha “Dream Big Princess” que ainda está 146

ativa, foi lançada em fevereiro de 2016, durante o Super Bowl , e marcou a ativação do Instagram 147

da marca. A análise desses comerciais desenvolvida no subitem um deste tópico, mostrará como a 

marca foi atribuindo novos significados para as ações das princesas nos filmes originais, suscitando 

o espectador a perguntar/ ou a simplesmente achar que “Sempre esteve tudo ali”. Essas campanhas 

motivaram também o título dessa dissertação. 

3.2.1 - Campanhas de ativação da marca 

  

 O texto abaixo compõe a narração do comercial  principal da campanha “I am a Princess” , 148

lançada em 2011 para promover a marca Disney Princess. Como pode ser percebido pelo texto, a 

campanha não anuncia nenhum produto, mas promove a marca e  um modo de ser feminino, citando 

características e atitudes que fazem uma garota ser uma princesa. Junto com a narração são 

apresentadas imagens de meninas de diferentes lugares do mundo com idades entre 5 e 16 anos, 

aproximadamente.  

 Exemplos de palavras-chave utilizadas na busca: disney old toys; disney princess old comercial mattel; disney 144

princess old toys; tv comercial disney princess; disney princess mattel comercial; entre muitos outros derivados dessas 

combinações.  

 Site: www.princess.disney.com / Facebook: https://www.facebook.com/DisneyPrincess/  / Instagram: https://145

www.instagram.com/thedisneyprincesses/

 A Disney mantém várias páginas para marca. Os materiais divulgados são quase sempre os mesmos, o que muda são 146

os idiomas das páginas. No Brasil, a página oficial é a https://www.facebook.com/pg/DisneyPrincesaBrasil 

 Super Bowl é o maior evento desportivo dos EUA e a maior audiência televisiva do país, assistido anualmente por 147

milhões de pessoas em todo o mundo. É também um evento que apresenta a publicidade mais cara da televisão, 

patrocinadores desembolsam pequenas fortunas para exibirem suas propagandas no intervalo. 

 Disponível em: https://youtu.be/bHmPeccj9iA 148

https://www.facebook.com/pg/DisneyPrincesaBrasil
https://youtu.be/bHmPeccj9iA
http://www.princess.disney.com
https://www.facebook.com/DisneyPrincess/
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 Esse vídeo entrou em circulação em 2012 e foi incialmente veiculado no canal Disney 

Channel. O vídeo também foi divulgado nos canais oficiais da marca na internet, especialmente no 

Facebook, porém não está mais no ar, o que impossibilita precisar o alcance do vídeo. No entanto, o 

vídeo ainda pode ser encontrado em diversos outros canais. No canal usado para transcrever o áudio 

do vídeo, que pertence ao usuário ‘Pegatinaa’, o comercial tem mais de 50 mil visualizações e uma 

legenda em espanhol. Também há no Youtube versões do comercial refeito em vários países e 

regiões, como Malaysia e Japão. O que muda de uma versão para outra são as crianças usadas no 

vídeo. Há uma preocupação com representatividade, como pode ser visto nas figuras 25, 26 e 27, o 

comercial engloba meninas de diferentes estilos, raças e idades. 

Vídeo 8: I am a Princess - Ano: 2012  
Tradução do áudio  149

Narrador: “Eu sou uma princesa. Às vezes sou corajosa, às vezes 
tenho medo. Algumas vezes sou corajosa mesmo quando estou com 
medo. Eu acredito em lealdade e confiança. Eu acredito que lealdade 
é construída com confiança. Eu tento ser amável, eu tento ser 
generosa. Eu sou amável mesmo quando os outros não estão sendo 
generosos. Eu sou uma princesa. Eu acredito que me lutar por mim 
mesma, é importante. Me lutar pelos outros é mais importante. Mas 
me lutar com os outros é o mais importante. Eu sou uma princesa. Eu 
acredito que compaixão me deixa forte. Bondade é um poder. E 
família, é o laço mais forte que existe. Eu já ouvi que sou bonita, e eu 
sei que eu sou forte. Eu sou uma princesa. Por isso, eu posso reinar.” 

 Esse material, bem como a segunda campanha da marca, que será analisada a seguir, 

compõe um esforço da Disney criar um novo posicionamento para as personagens. Antes da marca e 

nas narrativas originais, as princesas eram representadas por características relacionadas a beleza. 

Nos comerciais dos brinquedos, é possível perceber, que segundo a marca, uma princesa precisava: 

ser cheirosa, se vestir bem, ter um príncipe, saber dançar. Esses atributos estavam presentes nos 

filmes, especialmente nas narrativas até os anos 1990. A personagem do filme Mulan, já apresenta 

uma grande mudança no modo de contar as histórias, pois Mulan não é um princesa passiva, que se 

importe com beleza e com o príncipe encantado, é uma personagem que vira uma guerreira e salva 

seu país. Mas apesar disso, os elementos beleza, amor romântico e passividade, ainda estão 

presentes em sua narrativa. 

 Transcrição do áudio original 149

Narrator: “I am a princess. I am brave sometimes, I am scared sometimes. Sometimes I am brave even when I am 
scared. I believe in loyalty and trust. I believe loyalty is build on trust. I try to be kind, I try to be generous. I am kind 
even when others are not so generous. I am a princess. I think standing up for my self is important, I think standing up 
for others is more important, but standing with others is most important. I am a princess. I believe compassion makes 
me strong. Kindness is power. And family is the tightest bond at all. I have heard I am beautiful, I know I am strong. I 
am a princess. Long, may I reign.”  
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 A partir das campanhas de reforço da marca, as princesas ganham novos atributos. Pelo 

texto do comercial entende-se que ser princesa agora significa ter mais atributos além da beleza. 

Significa ser corajosa mesmo com medo, ser leal, confiar nas pessoas, ser amável, ser generosa, 

lutar por si e pelos outros, ter compaixão, ser bondosa, se importar com a família, ser bonita e ser 

forte. Essas características ampliam a possibilidade de olhar para as histórias, considerando que nas 

narrativas originais, as personagens já tinham esses comportamentos. O comercial não usa apenas a 

narração para construir essa ideia, coloca meninas reais (figuras 25, 26 e 27), em situações reais 

dizendo que são princesas e dando as razões para isso. 

!   
Figura 25. Frames do comercial “I am a Princess” 

!  
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Figura 26. Frames do comercial “I am a Princess” 

 Nas figuras 25 e 26 é possível ver que o comercial explora imagens que vão intercalando 

situações reais de meninas interagindo umas com as outras, praticando esportes, como crianças 

fantasiadas de princesa. As imagens mostram que há espaço para uma menina praticar esportes 

radicais e ser uma princesa, ter uma banda e ser uma princesa e que essas ações não são 

excludentes. Mas as imagens também reforçam que ser princesa é cuidar dos outros, cuidar dos 

animais e em alguns momentos se preocupar em estar bonita. 

!  
Figura 27. Frames do comercial “I am a Princess” 

  

 Nas figuras 27 além de mais imagens representando “o que é ser uma princesa” também é 

possível ver dois frames, nos quais os comerciais exploram cenas do filmes originais. Os filmes são 

bem poucos explorados, com excessão de um trecho do filme “Enrolados” que integra uma 

sequência com um monte de meninas assistindo o filme ao ar livre e é usado um pequeno trecho do 

áudio do filme, quando a personagem Rapunzel diz “Eu prometo, e quando eu prometo, eu nunca, 

nunca volto atrás”, que serve para reforçar os valores que o comercial está associando às princesas. 

Novamente, esses materiais são super pertinentes para trabalhos acadêmicos que exploram 

identidade de gênero e formação de narrativas de si, a partir dos produtos Disney.  

 A segunda campanha de reforço de marca “Dream Big, Princess” foi lançada em 2016 pela 

Disney, durante o evento esportivo mais famoso dos EUA, o Super Bowl. O comercial analisado  150

“Dream Big, Princess - Be a champion” é o vídeo principal da campanha que é composta por 

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oYcGSeXiUI8150

https://www.youtube.com/watch?v=oYcGSeXiUI8
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diversos materiais digitais. Ele dialoga com o evento, pois convida as meninas a serem campeãs, 

num evento que é a final do campeonato masculino de futebol americano. O vídeo segue a mesma 

linha do vídeo da primeira campanha, mas ao invés de utilizar uma narração de criança, a 

mensagem da campanha é passada por trechos da música “Hall of Fame” interpretada pelo cantor 

Will.i.am.  

 Novamente, a campanha sugere novas interpretações para a atuação das personagens. 

Porém, explora muito os filmes, intercalando imagens das personagens dos filmes com a de 

meninas reais,. O slogan da campanha, que também é início da narração do vídeo diz que “para 

cada menina que sonha grande, existe uma princesa para mostrar que é possível.” Ao fazer isso, não 

só, atualiza as possibilidades de leitura dos filmes, como pode ser visto nas figuras a seguir, como 

também oferece também modelos de comportamento para as crianças/meninas que estão vendo os 

comerciais.  

 Por se tratar de uma campanha apresentada na língua inglesa a ideia de gênero na linguagem 

não está explicita. A música é direcionada para as meninas, porque as imagens induzem para isso, já 

que “you” no inglês significa “você” e não aciona um gênero específico. Por essa razão a tradução 

do vídeo foi feita considerando o sexo feminino para a letra da música. 

Vídeo 9: Dream Big, Princess - Be a champion - Ano: 2016 
Tradução do áudio  151

Narrador: “Para cada menina que sonha grande, existe uma princesa 
para mostrar que é possível.”  
Música: Sim, você poderia ser a maior / Você pode ser a melhor / Você 
pode ser o King Kong batendo em seu peito / Você poderia ser a 
heroína/ Você poderia pegar o ouro / Quebrando todos os recordes / 
Que pensou que nunca poderiam ser quebrados / Faça-o por seu povo / 
Faça-o por seu orgulho / Nunca vai saber se você nunca tentar / Faça-o 
por seu país / Faça-o por seu nome / Porque haverá um dia / Quando 
você estará em pé no corredor da fama / E o mundo conhecerá seu 
nome / Porque você queima com a chama mais brilhante / E você vai 
estar nas paredes do hall da fama / Sejam estudantes / Sejam 
professoras / Seja políticas / Seja pregadoras / Acreditem / Sejam 
líderes / Sejam astronautas / Sejam campeões / De pé no corredor da 

 Transcrição do áudio original 151

Narrator: “For ever girl who dreams big, there is a princess to show her it is possible.”  
Song: Yeah, You could be the greatest / You can be the best / You can be the King Kong banging on your chest / You 
could be the hero / You could get the gold / Breaking all the records they thought, never could be broke / Do it for your 
people / Do it for your pride / How you ever gonna know if you never even try? / Do it for your country / Do it for your 
name / ‘Cause there's gonna be a day / When your, standing in the hall of fame (yeah) / And the world's gonna know 
your name (yeah) / ‘Cause you burn with the brightest flame (yeah) / And you'll be on the walls of the hall of fame / Be 
students, be teachers / Be politicians, be preachers / Be believers, be leaders / Be astronauts, be champions / Standing in 
the hall of fame (yeah, yeah, yeah) / And the world's gonna know your name (yeah, yeah, yeah) / And you'll be on the 
walls of the hall of fame / You could be the greatest / (You can be a champion) / You can be the best / (You can be a 
champion) / You can be the King Kong banging on your chest / (You can be a champion) / You could beat the world  
(You can be a champion) / Standing in the hall of fame  (You can be a champion) 
Narrator: Dream Big, Princess
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fama / E o mundo conhecerá seu nome / Você poderia ser a maior / 
(Você pode ser um campeão) / Você pode ser o melhor / (Você pode 
ser uma campeã) / Você pode ser o King Kong batendo em seu peito / 
(Você pode ser uma campeã) / Você pode vencer o mundo / (Você 
pode ser uma campeã) / De pé no corredor da fama / (Você pode ser 
uma campeã). 

 A partir das imagens utilizadas no vídeo (figuras 28 a 35), é possível ver que o comercial 

adiciona sentidos novo as narrativas dos filmes já lançados, que podem ser revistos a partir de novas 

chaves de leitura. É a ideia que “sempre esteve tudo ali” aplicada para incentivar que o público, que 

ainda não tinha percebido essas relações, reveja os filmes de outra maneira. Nas figuras abaixo é 

possível ver como essas relações são feitas. 

!  
Figura 28. Frames do comercial “Dream Big Princess - Be a champion” 

  

 As associações entre as personagens dos filmes as meninas são feitas a partir da transição 

das imagens. Na figura 28, no primeiro frame vemos a princesa Ariel, no fundo do mar e no frame 

ao lado que é a cena seguinte do comercial, vemos uma menina praticando natação. Na cena do 

filme, Ariel, que é uma sereia não está praticando natação. Em nenhum momento do filme 

entendemos que a personagem se relaciona com qualquer espécie de esporte, ela só nada, “porque 

mora no mar”. Porém, ao vermos a menina nadando, a leitura que pode ser feita sobre o filme é que 

ele incentiva a prática do esporte. 

!  
Figura 29. Frames do comercial “Dream Big Princess - Be a champion” 

  

 O mesmo acontece na figura 29, quando vemos meninas praticando sapateado, na sequência 

com a personagem de Branca de Neve dançando. Os filmes originais nunca relacionaram as 
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princesas a qualquer tipo de esporte, especialmente os filmes mais antigos. Branca de Neve é uma 

personagem que faz tarefas do lar e dança com os anões para se alegrar. No entanto, quando vemos 

as cenas na sequência, o filme incentiva que as crianças dancem e pratiquem atividades afins. Essas 

mesmas relações podem ser vistas nas figuras 30, 31 e 32, nas quais as personagens Cinderela, 

Jasmin e Pocahontas aparentam estar fazendo mais do que na verdade estão. Pelas três cenas, parece 

que as princesas estão fazendo alguma espécie de apresentação de dança ou ginástica, quando na 

verdade as cenas se referem a ações completamente diferentes em seus respectivos filmes. 

!  
Figura 30. Frames do comercial “Dream Big Princess - Be a champion” 

!  
Figura 31. Frames do comercial “Dream Big Princess - Be a champion” 

!  
Figura 32. Frames do comercial “Dream Big Princess - Be a champion” 

  

 Colocadas em sequência, as cenas permitem uma leitura para o todo que é bem diferente dos 

filmes originais, como se as princesas sempre tivessem sido mais ativas em suas narrativas do que 

na verdade o são. Isso acontece especialmente com as princesas dos filmes lançados até os anos 90. 

Pocahontas é a única que destoa um pouco dessa lógica, já que é uma princesa “mais ativa” que as 

outras, pois se envolve com a natureza e nas atividades da aldeia onde mora. 
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 Já nas figuras 33, 34 e 35, vemos representações um pouco mais fiéis as histórias. Na figura 

33, a personagem Mulan aparece em um momento de seu treinamento para lutar na guerra e essa 

sequência é seguida pela imagem de uma criança fazendo uma luta. O mesmo pode ser visto na 

figura 34, na qual Merida aparece atirando com seu arco e flecha e a criança na sequência faz o 

mesmo. Por fim, na figura 35 a personagem Rapunzel usa seu cabelo como corda para saltar de um 

lugar alto e a criança da sequência faz o mesmo. 

!  

Figura 33. Frames do comercial “Dream Big Princess - Be a champion” 

!  
Figura 34. Frames do comercial “Dream Big Princess - Be a champion” 

!  
Figura 35. Frames do comercial “Dream Big Princess - Be a champion” 

 A partir dessas imagens é possível ver que os filmes mais recentes já apresentam leituras 

mais atualizadas para os contos de fadas, tirando a princesa de um lugar mais passivo, como as 

representadas pelas primeiras produções da Disney. Esses comerciais servem, então, para associar 

as imagens das personagens mais antigas com as das mais novas e, assim, fazer com que as 

princesas compartilhem atributos. Essa estratégia cria novas possibilidades de leituras para os 
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filmes originais e incentiva que o público reveja os filmes, funcionando também para a estratégia de 

atração de novos públicos. 

 Além do vídeo a campanha, que ainda está ativa no Instagram da marca, conta com 

materiais de imagem e outros vídeos que sustentam essas novas chaves de leitura que são acionadas 

para as personagens. No Instagram, nos primeiros posts da rede, cada princesa ganhou um lema que 

as representa, a partir de suas atitudes nos filmes originais. Esse lema vai ganhando desdobramentos 

na rede, na qual diversas outras ações vão acontecendo para sustentar a campanha. 

 Pela campanha, as meninas devem: “fazer amigos não importa aonde for” , como Branca 152

de Neve; “sempre se perguntar o que é possível” ,  como Aurora; “ser corajosa” , como Merida; 153 154

“respeitar a natureza” , como Pocahontas; “se aventurar para fora dos limites do castelo” , como 155 156

Jasmin; “se importar apenas com o que está por dentro das pessoas” , como Bela; “fazer seus 157

sonhos virarem realidade” , assim como Tiana; “nunca desistir” , como Cinderela; “achar seu 158 159

guerreiro interior” , como Mulan; “explorar novos mundos” , como Ariel; “se aventurar” , 160 161 162

como Rapunzel; e por fim, “sonhar grande” , como toda princesa! 163

 Essa campanha como um todo, ajuda que a marca se posicione de maneira muito clara, e 

fornece  aos filmes originais condições de que eles voltem a circular na sociedade mesmo que suas 

narrativas não estejam tão adequadas com o que “deve ser uma princesa” nos dias de hoje. Já que ao 

juntar todas as personagens e atribuir a elas novas características, muda também o significado do 

processo de aprincesamento das personagens.  

 Associadas a outros paratextos, a campanha e a marca permitem que as narrativas dos 

contos de fadas ganhem novas características para atender a sociedade desse momento em que estão 
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inseridas. Isso é possível por tudo que foi mostrado até o momento, mas especialmente pela 

combinação das características das histórias base, a elasticidade dos contos de fadas 

(ZIOLKOWSKI, 2009), com o potencial que os paratextos tem de adicionar novos sentidos às 

narrativas (GRAY, 2010). 
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Conclusão 

 Os contos de fadas surgiram muito antes da invenção do cinema. Desde versões orais, 

coletâneas na literatura até chegar nas produções audiovisuais essas histórias percorreram uma 

grande trajetória, permeada pela participação de muitos autores de diferentes lugares do mundo. 

Como vimos, dos contos orais até as versões audiovisuais da Disney, os contos de fadas passaram 

por diversas transformações, entre re-apropriações e inserções de novos elementos. Todas essas 

transformações só foram possíveis porque essas histórias tem uma elasticidade narrativa 

(ZIOLKOWSKI, 2009) que é a chave para entender como elas foram adaptadas e modificadas em 

tantos contextos diferentes sem que perdessem sua essência e coerência. A apresentação dos contos 

de fadas em novas mídias e suportes fez com que as histórias pudessem ser apresentados aos 

espectadores até os dias de hoje e que continuassem servindo às sociedades em que são inseridas.  

 No caso apresentado neste trabalho, vimos como os contos de fadas participaram desde o 

início da história da empresa Disney (em seus muitos nomes) e como, em dado momento, passaram 

a ser, basicamente, um sinônimo para a identidade da própria marca (ZIPES, 2006). Na verdade, 

para existir, os contos de fadas sempre dependeram de customizações, rituais e valores das 

sociedades às quais estão atrelados, conservando assim, uma relação direta com o meio em que 

estavam inseridos. Mas, se hoje ainda nos relacionamos com os contos de fadas, boa parte da razão 

vem das versões audiovisuais criadas por Walt Disney ao longo do século XX. 

 As transformações que os contos sofreram podem ser observadas muito facilmente por meio 

das diversas versões disponíveis da mesma história. Quando comparamos uma personagem 

isoladamente, como Branca de Neve, por exemplo, vemos que a cada vez que a história é contada, 

vários pontos da narrativa são alterados. Foi assim com a versão literária dos Irmão Grimm, com a 

versão do cinema da Disney, com a versão da série de TV de Once Upon a time e com tantas outras 

que estão disponíveis atualmente, mostrando que toda vez que os contos eram recontados, eles 

sofriam transformações. 
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 O esforço desta dissertação foi para demonstrar o papel fundamental que a Disney na 

manutenção do gênero dos contos de fadas na atualidade. Para ressaltar que todas as escolhas e 

criação de novos sentidos feitas pela marca ao longo dos anos acabaram por afetar de maneira geral 

as produções do gênero, com relações diretas ou indiretas, dependendo do produto narrativo em 

questão. Esse processo de afetação se deu de diferente formas. Desde o início, na construção das 

versões dos contos para o cinema Walt Disney propôs suas próprias narrativas, misturando 

elementos de diferentes autores que já haviam contado aquelas histórias. 

 Junto com os filmes de contos de fadas da Disney, houve também uma grande 

comercialização de produtos baseados nas temáticas das histórias e, ao longo dos anos, um 

fortalecimento significativo da marca Disney, como vimos no histórico da empresa. A Disney foi se 

tornando referência no mercado de entretenimento e pautando a maneira como novos produtos 

 eram produzidos. A influência da Disney foi tão grande na sociedade que esse processo foi 

conceituado pelo autor Alan Bryman (1999) como Disneyzation. A “disneyficação” dos contos de 

fadas foi ocorrendo ao longo do século XX e culminou na criação da marca Disney Princess, nos 

anos 2000. Com a marca, a Disney reuniu as personagens principais da histórias de contos de fadas 

sob o rótulo de princesas, mesmo que algumas não os fossem em suas narrativas originais. 

Os anos que seguiram à criação da marca Disney Princess foram marcados por um 

expressivo sucesso de venda dos produtos, atingindo mais de 3 bilhões em vendas por ano. No 

início da marca havia uma grande preocupação com a individualidade das histórias, preservando as 

personagens em suas narrativas originais. No entanto, como vimos, esse esforço inicial foi perdendo 

forças a partir do lançamento de produtos que apresentavam as princesas juntas. De embalagens de 

brinquedos até os comerciais, o que pode ser observado foi um aumento cada vez maior da presença 

de mais de uma personagem nos produtos. Aos poucos essa junção foi ficando explícita nos 

comerciais dos brinquedos da marca, sugerindo relações entre as personagens que não existiam nas 

narrativas originais. 
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A marca Disney Princess funciona para a empresa como uma alternativa para manter a 

relação passado-novidade entre os filmes, o que pode ser visto durante a análise dos comerciais de 

que promovem a marca, nos quais são apresentas personagens de filmes antigos e de filmes mais 

recentes juntas em um só comercial. Além disso, a marca também serve para conquistar novos 

públicos e para comunicar os valores que a empresa deseja disseminar para o público. Por essa 

razão, essa dissertação se apoiou nos comerciais da marca entendendo que a publicidade funciona, 

dentre outras funções, como um agente de letramento midiático do público, ensinando o 

consumidor sobre as relações que são feitas entre os produtos e preparando-os para o lançamento de 

novas narrativas. 

Pelos comerciais, pudemos perceber que de forma sutil, a marca foi criando relações entre as 

personagens, sugerindo que elas ocupavam mesmos lugares, que dividiam refeições, enfim, que 

eram amigas. Essas relações não foram apresentadas todas de uma vez. Elas foram aparecendo aos 

poucos nos comerciais e assim, incentivando que as crianças que brincavam com os brinquedos da 

marca fossem criando suas próprias histórias. A abordagem de análise exploratória a partir 

comerciais dos brinquedos se justificou pelo potencial que os brinquedos como objetos tem de 

 figurar como um lugar de construção de novas narrativas para crianças (WOHLWEND, 2009). 

Assim, os comerciais não só sugeriam quais relações fazer, como também incentivavam que novas 

histórias fossem criadas a partir dessa dinâmica. 

Mas a criação de novas histórias nas quais as personagens apareciam juntas não se restringiu 

ao imaginário do público e às histórias formuladas durantes brincadeiras. Na verdade, a junção das 

personagens de contos de fadas em um mesmo universo narrativo é uma tendência que vem sendo 

observada em produções a partir do ano 2000. No caso Disney, essa ideia apareceu primeiro nos 

paratextos dos filmes originais para depois começar a ser inserida em produções dos estúdios. 

Como falamos, ainda não houve uma produção canônica que apresentasse essa junção. 

Porém, a Disney já desenvolveu algumas produções que exploram essa ideia. Entre essas 

produções, citadas no capítulo 2, o filme “Descendentes” é a que melhor exemplifica as relações 
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que foram construídas pela marca. O filme apresenta uma narrativa que conta o que aconteceu 

depois do “viveram felizes para sempre” de cada princesa, mas sem se ater a uma personagem 

específica. O filme explora como seria a vida dos filhos das personagens dos contos de fadas, com 

foco na relação de convivência entre filhos de vilões e princesas. Mas, nas narrativas originais 

nunca foram exploradas construções narrativas que apresentassem os filhos das personagens. Essa 

abordagem é inédita e também não aparecia nos comerciais. 

O que esta dissertação quis mapear foi o momento em que a ideia de narrativas 

compartilhadas entre as personagens passou a ser possível, destacando que no caso Disney essa 

possibilidade foi criada e alimentada pelos paratextos e não pelas narrativas originais. O filme 

“Descendentes” também pode ser considerado um paratexto dos filmes originais, pois é um spin-off 

(GRAY, 2010). Como tal, além de tangibilizar essa nova maneira de apresentar as personagens, 

também propõem novas maneiras de o espectador olhar para as narrativas originais, já que 

apresenta uma proposta de continuação para as narrativas, mas sem necessariamente seguir o que já 

foi construído nas narrativas originais. A mesmas possibilidade também foi atribuída aos comerciais 

da marca, especialmente aos que exploravam a construção da marca Disney Princess. Esses 

comerciais foram atribuindo novas características para personagens que já eram conhecidas pelo 

público. Ao propor novas formas de olhar para as personagens, a marca convida os espectadores a 

voltar nas histórias originais e re-assistir os filmes a partir de uma nova ótica. Essa estratégia, que é 

acima de tudo motivada pelo incentivo ao consumo, acaba refletindo na leitura de narrativas 

lançadas muito antes da criação da marca. 

Nesse sentido, esse trabalho abriu o caminho para a pesquisa que será desenvolvida a seguir, 

onde a autora pretende olhar para as narrativas originais de contos de fadas, buscando nos produtos 

as características que essas narrativas tinham para serem apropriadas dessa maneira. Além do que já 

foi citado, sobre a elasticidade dos contos, se pretende buscar por marcas narrativas que sejam 

compartilhadas pelas histórias e que permitam explicar quais elementos possibilitaram a criação de 

um ideia de universo compartilhado por histórias que foram, desde sempre, narrativas isoladas. O 



!127

caso Disney, estudado aqui, abre caminhos para o início dessa investigação mais profunda que 

pretende entender como as histórias de contos de fadas deixaram de compartilhar apenas o gênero 

narrativo e passaram a ser vistos como narrativas de um mesmo universo. 



!128

Referências 

ANDERSON, Chris. A cauda longa. Editora Campus. 2006. 

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Trad. Dora Flaksman. 2. ed., Rio de 

Janeiro, Guanabara, 1986. 

ARONSTEIN, Susan e PUGH, Tison. The Disney Middle Ages : a fairy-tale and fantasy past. New 

York: Palgrave, 2012. 

AVILA, Marina (org). Contos de fadas em suas versões originais. Volumes 1, 2 e 3. São Caetano do 

Sul: Wish, 2016. 

BARBOSA, Livia. Sociedade do Consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. 

BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 

Rabelais. São Paulo: UNB/Hucitec, 2010. 

BARTHES, Roland. Introdução à Análise Estrutural da Narrativa. IN: Análise Estrutural da 

Narrativa: pesquisas semiológicas. Petrópolis: Vozes, 1976. p. 19-60.   

BAUDRILLARD, J. La société de consommation. Paris: Gallimard, 1970. 

BENGTSSON, Anders and  FIRAT, A. Fuat. Brand Literacy: Consumers’ Sense-Making of Brand 

Management. Advances in Consumer Research. Volume 33, 2006. 

BENJAMIN, Walter. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. São Paulo: Summus Editorial,

1984 

BRYMAN, Alan. The Disneyzation of society. The Editorial Board of The Sociological Review. 

Blackwell Publishers. USA, 1999. 

BRYMAN, Alan. Disney and his worlds. London and New York: Routledge, 1995. 

BROUGÈRE, G. Brinquedo e cultura. São Paulo: Cortez, 2001. 

BUTTLE, F. What do people do with advertising?, International Journal if Advertising, 10, 95-110, 

1991 

CAMPBELL, Colin. Eu compro, logo sei que existo: as bases metafísicas do consumo moderno. In: 

BARBOSA, Lívia; CAMPBELL, Colin (Org.) Cultura, consumo e identidade. Rio de Janeiro: FGV, 

2006. p.47-64. 

CAMPBELL, Joseph. The Hero with a Thousand Faces. London: HarperCollins, 1993. 

CARTER, M. Emitexts and paratexts: Propaganda in EVE online. Games and Culture, 10(4), 311–

342, 2015. 

CECHIN, Michelle Brugnera Cruz. O que se aprende com as princesas da Disney? Revista Zero-a-

seis. v. 1, n. 29 p.131-147 | jan-jul 2014 



!129

CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Trad. Maria Manuela 

Galhardo. Lisboa: Difusão Editorial, 1988. 

CHATMAN, Seymour. “Introduction”. In: Story and Discourse. Ithaca: Cornell University Press 

(1978): pp. 15,42; 

CHATMAN, Seymour. What novels can do that films can’t. (and Vice Versa) in MITCHELL. W.J.T. 

(Edited by) "On Narrative". The University of Chicago Press. USA, 1981 

COHN, Clarice. Antropologia da Criança. 2ª Edição. Editora Zahar, 2005. 

CONSALVO, M. Cheating: Gaining advantage in videogames. Cambridge, MA: MIT Press. 2007 

CONSALVO, Mia. When paratexts become texts: de-centering the game-as-text. Critical Studies in 

Media Communication, 2017. 

DARTON, Robert. O grande massacre dos gatos e outros episódios da história cultural francesa.  

2ª edição. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz&Terra, 2015. 

DORFMAN, Ariel e MATTELART, Armand. Para ler o Pato Donald. Comunicação de Massa e 

Colonialismo. 6ª Edição. Paz e Terra. Brasil, 2010. 

DOUGLAS, Mary.; ISHERWOOD, B. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. 2ª 

edição. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2013. 

ECO, Umberto. Lector in Fabula. São Paulo: Perspectiva, 1986. 

ECO, Umberto. The Role of the Reader. Bloomington: Indiana University Press, 1984. 

ELLIOTT, R. & RITSON, M. Practising existential consumption: the lived meaning of sexuality in 

advertising, in Advances in Consumer Research,  Kardes, F. &  Sujan, M. (ed.). Provo, UT: 

Association for Consumer Research, 1995. 

FISH, Stanley. Is there a text in this class? The Authority of Interpretative Communities. London: 

Harvard University Press, 1980. 

FURNISS, Maureen. Art in Motion: Animation Aesthetics. London: John Libbey, 2007.  

GABLER, Neal. Walt Disney: The Triumph of the American Imagination. New York: Alfred A. 

Knopf, 2006. 

GENETTE, Gérard. Frontiers of narrative. In: et al.: Figures of Literary Discourse (eng. trans. Alan 

Sheridan). New York: Columbia University Press (1982): pp. 123,144; 

GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009. 

GRAY, Jonathan. Show Sold Separately - Promos, Spoilers, and Other Media Paratexts. New York 

University Press. USA, 2010. 



!130

GREIMAS, A.J. Elements of a narrative grammar. (translated by Catherine Porter) In: Diacritics. 

Vol 7. n.1 (1977) 

GRIMM, Jacob and Wilhelm. Contos maravilhosos infantis e domésticos - 1812 - 1815. Tomos 1 e 

2. São Paulo: Cosac Naify, 2015. 

HUNT, Peter. Crítica, teoria e literatura infantil. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 

ISER, Wolfgang. The implied reader. Johns Hopkins University Press, 1978. 

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009. 

JENKINS, Henry. Transmedia Storytelling – Moving characters from books to films to video games 

can make them stronger and more compelling. Technology Review. Boston: MIT, January, 2003. 

KELLNER, Douglas. A cultura da mídia – estudos culturais: identidade e política entre o moderno 

e o pós-moderno. Bauru: EDUSC, 2001. 

KINNI, Theodore. Be our guest. Perfecting the art of costumer service. New York: Disney, 2011. 

LA FONTAINE, Jean. Fábulas selecionadas de La Fontaine. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 

LEVI-STRAUSS, C. “The structural study of myth”. In: Journal of American Folklore. 270 (1955): 

pp. 428,444. 

LIVINGSTONE, Sonia. Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication 

Technologies. The Communication Review, 7:1, 2004. 3-14 

LOPES, Karina Rizek. MENDES, Roseana Pereira. FARIA, Vitória Líbia Barreto de. (org). 

Coleção PROINFANTIL: Unidade 7 - Livro de estudo: Módulo II / Brasília: MEC. Secretaria de 

Educação Básica. Secretaria de Educação a Distância, 2005. 

LOEFFLER, Bruce e CHURCH, Brian T. The Experience: The 5 Principles of Disney Service and 

Relationship Excellence. New Jersey: Wiley, 2015 

LOTZ, Amanda D. The Television will be revolutionized. New York University Press. USA, 2007. 

MARK, Margaret e PEARSON, Carol S.. O herói e o fora-da-lei. Como construir marcas 

extraordinárias usando o poder dos arquétipos. 2ª edição. São Paulo: Editora Cultrix, 2012. 

MASSAROLO, João Carlos e MESQUITA, Dario. Reflexões teóricas e metodológicas sobre as 

narrativas transmídia. Lumina, Vol.8, nº1, junho 2014. 

MATTOS, Mariana Brasil de. “Quando a imagem de quem sou vai se revelar?”: Estrutura social e 

individualidade nas Princesas da Disney. Revista Habitus: Revista da Graduação em Ciências 

Sociais do IFCS/UFRJ, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2 , p.111-112, 27 de março 2016.  

MCCRACKEN, G. Advertising: meaning or information?, in Advances in Consumer Research,  

(ed.) Wallendorf, M. &  Anderson, P.  Provo, UT: Association for Consumer Research, 1987. 



!131

MITTELL, Jason. Narrative Complexity in Contemporary American Television. IN: The Velvet 

Light Trap, N 58, 29-40. Fall 2006 by the University of Texas Press. 

MURRAY, Janet. Hamlet no Holodeck. O futuro da narrativa no ciberespaço. São Paulo: Itaú 

cultural; UNESP, 2003. 

NADER, Ginha. A magia do império Disney. 4ª Edição. Editora SENAC. São Paulo, 2014. 

NEWMAN, Michael Z. From Beats to Arcs: Toward a Poetics of Television 

Narrative. IN: The Velvet Light Trap, Number 58, 16-28. Fall 2006 by the University of 

Texas Press. 

O’DONOHOE, Stephanie & TYNAN, Caroline. Beyond sophistication: dimensions of advertising 

literacy, International Journal of Advertising, 17:4, 467-482, 1998. 

ONG, Walter. Orality and Literacy - The Technologizing of the Word. Canada & USA: Routledge, 

1982. 

PALLANT, Chris. Demystifying Disney - A History of Disney Feature Animation. London: 

Continuum, 2011. 

PERRAULT, Charles. Contos da mamãe gansa ou histórias do tempo antigo. São Paulo: Cosac 

Naify, 2015. 

PROPP, Vladimir. Morfologia do conto maravilhoso. Editora CopyMarket.com, 2001. 

RANDAZZO, Sal. A criação de mitos na publicidade: como os publicitários usam o poder do mito 

e do simbolismo para criar marcas de sucesso. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.  

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa, v. I. Campinas: Papirus, 1994.  

ROCHA, Everardo. A sociedade do sonho. 5ª edição - revista e ampliada. Rio de Janeiro: Editora 

Mauad, 2012. 

ROCHA, Everardo. Magia e Capitalismo: um estudo antropológico da publicidade. 4ª Edição. 

Brasiliense. São Paulo, 2010. 

SANTOS, Maria Eduarda Motta dos. Era uma vez a análise do discurso sobre as princesas dos 

contos de fada em animações da Walt Disney. Cadernos do IL, Porto Alegre, n.º 52, dezembro de 

2016. p. 361-380. 

SMITH, Dave and STEVEN, Clark. Disney: The First 100 Years. New York: Disney Editions, 

2002. 

STRODDER, Chris. The Disneyland encyclopedia: the unofficial, unauthorized, and unprecedented 

history of every land, attraction, restaurant, shop and event in the original Magic Kingdom. Santa 

Monica: Santa Monica Press, 2008. 

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Editora Perspectiva, 2008. 



!132

VIGOTSKI, Lev. A formação social da mente: O desenvolvimento dos processos psicológicos 

superiores. 6 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

VESTERGAARD, Torben; SCHRODER, Kim. A Linguagem da Propaganda. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000. 

VOLLI, Ugo. Manual de Semiótica. São Paulo: Edições Loyola, 2000. 

WASKO, Janet. Understanding Disney: The Manufacture of Fantasy. London: Polity, 2001 

WINKIN, Yves. A nova comunicação: da teoria ao trabalho de campo. Campinas-SP: Papirus, 

1998. 

WOHLWEND, Karen E. Damsels in Discourse: Girls Consuming and Producing Identity Texts 

Through Disney Princess Play Reading. Research Quarterly, 44 pp. 57–83. 

ZIOLKOWSKI, Jan M. Fairy Tales from before Fairy Tales: The Medieval Latin Past of Wonderful 

Lies. The University of Michigan Press. USA, 2007. 

ZIPES, Jack. Fairy Tales and the Art of Subversion: The Classical Genre for Children and the 

Process of Civilization. London: Heinemann, 1983; New York: Methuen, 1983. 

ZIPES, Jack. Fairy Tale as Myth/Myth as Fairy Tale. Lexington: U of Kentucky P, 1994. 

ZIPES, Jack. Happily Ever After: Fairy Tales, Children, and the Culture Industry. New York: 

Routledge, 1997. 

ZIPES, Jack. Why fairy tales stick: The evolution and relevance of a genre. Routledge. New York, 

2006. 



!133

Anexo I - Sinopses e informações técnicas dos filmes da Disney 

Essa lista é composta por todos os longas-metragens que foram produzidos pela Disney e 
que tem ligação com as famosas histórias de contos de fadas. As informações dessa lista foram 
organizadas de acordo com a ordem cronológica ao lançamento dos longas-metragens produzidos 
por Walt Disney e as sinopses foram coletadas do site Filmes da Disney  e as informações técnicas 164

do site IMDb . 165

1 - Branca de Neve e os Sete Anões (1937): 

Ficha técnica 
Título original: "Snow White and the Seven Dwarfs" 
Duração: 83 min 
Diretores: William Cottrell, David Hand, Wilfred Jackson, Larry Morey, Perce Pearce, Ben 
Sharpsteen. 
Inspiração: “Branca de Neve” dos Irmãos Grimm 

Sinopse: Branca de Neve, a bela princesa de nobre coração, é adorada por todas as criaturas do 
reino, menos uma: A Rainha, sua invejosa madrasta. Quando o Espelho Mágico declara Branca de 
Neve como sendo a mais bela de todas, ela foge para a floresta, onde conhece sete adoráveis anões: 
Dunga, Mestre, Feliz, Dengoso, Soneca, Zangado e Atchim. Mas quando a Rainha engana Branca 
de Neve e a faz morder uma maçã envenenada, somente a magia de um beijo do verdadeiro amor 
poderá salvá-la! 

2 – Cinderela (1950): 

Ficha técnica 
Título original: "Cinderella" 
Duração: 74 min 
Diretores: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske 
Inspiração: “Cinderella” de Charles Perrault 

Sinopse: Cinderela, um dos maiores clássicos da Disney, conta a história de uma bela jovem que, 
após perder o seu pai, deve conviver com sua madrasta e meias-irmãs malvadas e que a tratam 
como uma empregada. Quando a malvada madrasta de Cinderela a proíbe de ir ao Baile Real, a 
Fada Madrinha aparece e usa sua varinha mágica para transformar uma simples abóbora em uma 
carruagem mágica. Além disso, as roupas velhas da Cinderela se transformam em um belo vestido 
de gala. Cinderela fica, portanto, preparada para brilhar e só precisa encontrar o Príncipe para viver 
a história de amor mais cativante de todos os tempos. 

3 – Alice no País das Maravilhas (1951): 

Ficha técnica 
Título original: "Alice in Wonderland" 

	http://'ilmes.disney.com.br/todos-os-'ilmes164

	http://www.imdb.com165
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Duração: 75 min 
Diretores: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske 
Inspiração: “Alice no País das Maravilhas” e “Alice através dos espelhos” de Lewis Carroll  

Sinopse: Acompanhe Alice em sua viagem pelo louco País das Maravilhas, onde ela conhece 
personagens incríveis como Tweedlee e Tweedledum, o Chapeleiro Maluco, a Rainha de Copas e o 
Coelho Branco, sempre muito atrasado. 

4 – Peter Pan (1953): 

Ficha técnica 
Título original: "Peter Pan" 
Duração: 77 min 
Diretores: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske 
Inspiração: “Peter e Wendy” de J. M. Barrie 

Sinopse: Pense nas coisas mais felizes enquanto você e sua família vivem todo o encanto de Peter 
Pan, o clássico da Disney que nos ensinou que a magia não tem idade! Esqueça as suas 
preocupações e embarque com Wendy e seus irmãos em aventuras fantásticas com o herói dos seus 
contos de fadas... Peter Pan! Com fé, confiança e um pouco do pozinho mágico da Tinker Bell, 
Peter os ensina a voar e os leva até a "segunda estrela à direita” e além... à Terra do Nunca! 

5 – A bela adormecida (1959): 

Ficha técnica 
Título original: "Sleeping Beauty" 
Duração: 75 min 
Diretores: Clyde Geronimi 
Inspiração: “Briar Rose” dos Irmãos Grimm e “A bela adormecida” de Charles Perrault 

Sinopse: A história começa durante a comemoração do nascimento da bela Princesa Aurora, quando 
três fadas madrinhas chegam para oferecer os seus presentes para a menina. Flora lhe ofereceu o 
dom da beleza, Fauna concedeu o dom do canto e, momentos antes que Primavera lhe desse seu 
presente, a malvada bruxa Malévola apareceu e lançou um terrível feitiço sobre Aurora: quando ela 
completar 16 anos, ela furará o dedo e cairá em um sono eterno. Logo, a fada Primavera descobre 
um jeito de quebrar o feitiço: quando a Princesa cair no sono profundo, basta que um beijo do seu 
verdadeiro amor, o valente Príncipe Felipe, a desperte. 

6 – A pequena Sereia (1989): 

Ficha técnica 
Título original: "The Little Mermaid" 
Duração: 83 min 
Diretores: Ron Clements, John Musker 
Inspiração: “A pequena sereia” de Hans Christian Andersen 

Sinopse: Ariel vive no fundo do mar e é uma sereia independente que quer fazer parte do mundo 
dos humanos. Depois de tomar coragem e fazer um acordo com Úrsula, a esperta bruxa do mar, 
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Ariel embarca na aventura da sua vida. Ao lado de Linguado e Sebastião, Ariel precisará ser valente 
e determinada para fazer o bem para os seus dois mundos. 

7 – A bela e a fera (1991): 

Ficha técnica 
Título original: " Beauty and the Beast" 
Duração: 84 min 
Diretores: Gary Trousdale, Kirk Wise 
Inspiração: “A bela e a fera” de Madame Le Prince de Beaumont 

Sinopse: Aclamado e adorado como nenhum outro, este amado clássico da Disney narra as 
aventuras de Bela, uma brilhante jovem que fica presa no castelo de uma fera misteriosa. Com a 
ajuda dos empregados encantados do castelo, um belo romance nasce entre os dois amigos e Bela 
aprende a lição mais importante de todas: a verdadeira beleza está no interior. 

8 – Aladdin (1992): 

Ficha técnica 
Título original: "Aladdin" 
Duração: 90 min 
Diretores: Ron Clements, John Musker 
Inspiração: “Aladdin e a lâmpada maravilhora” contos arábicos das Mil e uma Noites 

Sinopse: No coração de uma cidade exótica, um jovem chamado Aladdin e sua mascote Abu, um 
macaquinho ousado, decidem resgatar a meiga princesa Jasmine e conquistar seu coração. Mas a 
vida de Aladdin mudará para sempre quando ele encontra o que parece ser só uma lâmpada mas, na 
verdade, é uma lâmpada mágica. Ao esfregá-la, um grande e adorável gênio aparece e lhe oferece 
três desejos que o farão viver uma incrível aventura cheia de descobertas a bordo de um tapete 
mágico. 

9 – Mulan (1998): 

Ficha técnica 
Título original: "Mulan" 
Duração: 88 min 
Diretores: Tony Bancroft, Barry Cook 
Inspiração: “Hua Mulan” conto tradicional chinês 

Sinopse: Baseada numa das lendas mais populares da China e ambientada na vasta e poética 
paisagem do país, esta aventura cheia de humor e emoção conta a história de uma jovem destemida 
e corajosa que decide colocar em risco a sua vida para salvar seu pai e sua Pátria. Quando seu país é 
invadido e seu pai doente é recrutado para a guerra, Mulan decide se disfarçar de homem, treinar 
para se tornar um bom soldado e, assim, ocupar o lugar de seu pai no exército chinês. Acompanhada 
por seu gentil e engraçado dragão de guarda, Mushu, Mulan treina para ser um soldado habilidoso e 
valente e acaba aprendendo muitas lições sobre coragem, honra e amor. 

10 – A princesa e o sapo (2009): 
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Ficha técnica 
Título original: "The Princess and the Frog" 
Duração: 97 min 
Diretores: Ron Clements, John Musker 
Inspiração: “O príncipe sapo” dos Irmãos Grimm e “A princesa sapo” de E.D. Baker 

Sinopse: Em Nova Orleans, uma jovem chamada Tiana encontra um Príncipe, que foi transformado 
em sapo e está desesperado para recuperar a sua forma humana. Um beijo os faz viver uma aventura 
divertida pelas paisagens misteriosas de Louisiana. 

11 -  Enrolados (2010): 

Ficha técnica 
Título original: "Tangled" 
Duração: 100 min 
Diretores: Nathan Greno, Byron Howard 
Inspiração: “Rapunzel” dos Irmãos Grimm 

Sinopse: Quando o bandido mais procurado e encantador do reino, Flynn Rider, se esconde em uma 
misteriosa torre, a última pessoa que ele espera encontrar é Rapunzel, uma adolescente cheia de 
vida com um poder incomum: 21 metros de um cabelo dourado mágico! Juntos, a dupla parte em 
uma fantástica jornada cheia de heróis surpreendentes, risadas e suspense. 

12 – Frozen: uma aventura congelante (2013): 

Ficha técnica 
Título original: "Frozen" 
Duração: 102 min 
Diretores: Chris Buck, Jennifer Lee 
Inspiração: “A rainha do gelo” de Hans Christian Andersen 

Sinopse: A destemida e otimista Anna parte em uma épica jornada ao lado do radical alpinista 
Kristoff e da sua leal rena Sven para encontrar sua irmã Elsa, cujos poderes gelados condenaram o 
reino de Arendelle a enfrentar um inverno sem fim. Numa corrida contra o tempo para impedir o 
reino de ser destruído, Anna e Kristoff encontrarão trolls místicos, um divertido boneco de neve 
chamado Olaf, baixíssimas temperaturas e muita magia em todos os lugares. 
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Anexo II - Lista das coleções lançadas pela Mattel  

Antes da criação da marca 

Anos 90 
 ▪ Musical Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela com o Príncipe Encantado, Aurora, 

Bela com o Príncipe Adam, Jasmine com Aladdin). 
 ▪ Perfume Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela e a Fada Madrinha, Aurora, Bela e 

Jasmine). 
 ▪ Dancing Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela e o Príncipe Encantado, Aurora, Ariel e 

o Príncipe Eric, Bela e o Príncipe Adam, Jasmine, Pocahontas). 
 ▪ Bubble Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela e Bela). 
 ▪ Holiday Princess (inclui: Cinderela) 
 ▪ Princess Stories Collection (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Bela e Jasmine) 

Desde a criação da marca Disney Princess 

2000!  
 ▪ My Favorite Fairytale Collection (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela e 

Jasmine). 
 ▪ Dazzling Princess (inclui: Cinderela, Aurora e Bela). 
 ▪ Flutter Fantasy (inclui: Cinderela, Ariel e Bela). 

2001!  
 ▪ Sparkling Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela, Jasmine e 

Mégara). 
 ▪ Snow White and the Seven Dwarfs Light-Up Cottage (inclui: Branca de Neve e os 7 Anões). 
 ▪ Cinderella Enchanted Swirl 'n' Style (inclui: Cinderela e o Príncipe Encantado, 

separadamente). 

2002!  
 ▪ Disney Princess Party Playset (inclui: Branca de Neve, Cinderela e Bela). 
 ▪ My First Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela, Jasmine e 

Mulan). 
 ▪ Fantasy Fashions (inclui: Cinderela, Aurora e Bela). 
 ▪ Under the Sea Palace (inclui: vários personagens do filme A Pequena Sereia). 
 ▪ Princess Party (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela e Jasmine). 
 ▪ Magic Talk (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Príncipe Encantado, Ariel, Eric, Bela, 

Madame Samovar e Lumière). 

2003!  
 ▪ Before Once Upon a Time (inclui: Branca de Neve, Cinderela e o Príncipe 

Encantado, Tinker Bell, Alice, Aurora, Ariel, Bela e o Príncipe Adam, Jasmine e Aladdin, 
Pocahontas, Mulan). 

 ▪ Charming Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela e Jasmine). 
 ▪ Wishes Come True Cinderella (inclui: Cinderela) 
 ▪ Dancing Ballerina (inclui: Branca de Neve, Cinderela e Aurora) 

http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Musical_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Branca_de_Neve
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Cinderela_(personagem)
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Pr%C3%ADncipe_Encantado
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Aurora
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Bela
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Pr%C3%ADncipe_Adam
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Jasmine
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Aladdin_(personagem)
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Perfume_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Fada_Madrinha
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Dancing_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Ariel
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Pr%C3%ADncipe_Eric
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Pocahontas_(personagem)
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Bubble_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Holiday_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Princess_Stories_Collection
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Dazzling_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Flutter_Fantasy
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Sparkling_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/M%C3%A9gara
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Snow_White_and_the_Seven_Dwarfs_Light-Up_Cottage
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Cinderella_Enchanted_Swirl_%27n%27_Style
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Disney_Princess_Party_Playset
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/My_First_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Mulan_(personagem)
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Fantasy_Fashions
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Under_the_Sea_Palace
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/A_Pequena_Sereia
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Princess_Party
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Magic_Talk
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Madame_Samovar
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Lumi%C3%A8re
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Before_Once_Upon_a_Time
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Tinker_Bell
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Princesa_Alice
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Charming_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Wishes_Come_True_Cinderella
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Dancing_Ballerina
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2004!  
 ▪ Sparkling Princess - com novos designs nas roupas (inclui: Branca de Neve, Cinderela, 

Aurora, Ariel, Bela e Jasmine). 
 ▪ Precious Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel e Bela). 
 ▪ Holiday Princess (inclui: Cinderela). 
 ▪ Glass Slipper Boutique (não inclui personagens, temático de Cinderela). 
 ▪ Twinkle Lights (inclui: Cinderela, Príncipe Encantado e acessórios) 

2005!  
 ▪ Glitter Precious Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela e Jasmine). 
 ▪ Royal Style (inclui: Príncipe Adam e Bela). 
 ▪ Sparkling Princess (com os mesmos designs de 2004, mais agora incluindo Mulan). 
 ▪ Glitter Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela e Jasmine). 

2006 
 ▪ Royal Nursery (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Príncipe Encantado, Aurora, Príncipe 

Phillip, Ariel, Príncipe Eric, Bela, Príncipe Adam, e Jasmine). 

2007!  
 ▪ Shimmer Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela e Jasmine). 
 ▪ Ultimate Disney Princess Collection (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela, 

Jasmine e ,Mulan). 
 ▪ Disney Princess Enchanted Tales (inclui: Cinderela, Aurora, Bela e Jasmine). 

2008!  
 ▪ Sparkling Princess - com novos designs (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, 

Bela, e Mulan). 
 ▪ Glittering Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela e Jasmine). 
 ▪ Magic Wand Walking Horse (não inclui personagens, temático de A Bela Adormecida). 
 ▪ Magic Fairy Lights Sleeping Beauty (inclui: Aurora, Fauna, Flora e Primavera) 
 ▪ Snow White Kitchen (inclui: Branca de Neve). 
 ▪ Princess Gift Set (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora e Ariel). 

2009 
 ▪ Sparkling Princess - com novos designs (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, 

Bela, Mulan e Tiana). 
 ▪ Ultimate Disney Princess Collection (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela, 

Jasmine, ,Mulan e Tiana). 
 ▪ Favorite Moments (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela e Jasmine). 
 ▪ Ballerina Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela e Tiana). 
 ▪ Royal Horse (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela, Jasmine e Mulan). 
 ▪ Sparkle & Splash Ariel (inclui: Ariel) 

2010!  
 ▪ Sparkling Princess - com novos designs (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, 

Bela, Jasmine e Tiana). 

http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Precious_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Glass_Slipper_Boutique
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Twinkle_Lights
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Precious_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Royal_Style
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Glitter_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Royal_Nursery
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Pr%C3%ADncipe_Phillip
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Pr%C3%ADncipe_Phillip
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Sparkling_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Ultimate_Disney_Princess_Collection
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Disney_Princess_Enchanted_Tales_(produtos)
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Glittering_Princess?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Magic_Wand_Walking_Horse
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/A_Bela_Adormecida
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Magic_Fairy_Lights_Sleeping_Beauty
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Fauna,_Flora_e_Primavera
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Snow_White_Kitchen
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Princess_Gift_Set
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Tiana
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Favorite_Moments
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Ballerina_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Royal_Horse
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Sparkle_%26_Splash_Ariel
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 ▪ Ballgown Surprise (inclui: Cinderela, Ariel, Bela e Tiana). 
 ▪ Ultimate Disney Princess Collection (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Ariel, Bela, 

Jasmine, Tiana e Rapunzel). 
 ▪ Bath Beauty (inclui: Cinderela, Aurora e Ariel) 
 ▪ Giftable Birthday (inclui: Cinderela e Tiana) 
 ▪ Longest Hair Ever (inclui: Ariel, Bela e Rapunzel) 

2011 
 ▪ Sparkling Princess - com novos designs (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, 

Bela, Jasmine e Tiana). 
 ▪ Ultimate Disney Princess Collection (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Ariel, Bela, Tiana, 

Rapunzel e Mérida). 
 ▪ MagiClip (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela, Jasmine, Tiana e 

Rapunzel). 
 ▪ Fairytale Float (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Ariel, Tiana e Rapunzel). 
 ▪ Royal Chariot (inclui: Ariel e Tiana) 
 ▪ Belle's Tea Party (inclui: Bela, Madame Samovar e Zip) 
 ▪ Bath Beauty (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, e Bela). 
 ▪ Royal Horse (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Branca de Neve e Bela) 
 ▪ Royal Stable (não inclui personagens). 
 ▪ Sparkle & Style Ariel (inclui: Ariel) 
 ▪ Crimp and Style Sleeping Beauty (inclui: Aurora) 

2012 
 ▪ Sparkling Princess - com novos designs (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, 

Bela, Jasmine, Tiana e Rapunzel). 
 ▪ Party Princess (inclui: Cinderela, Ariel e Rapunzel). 
 ▪ Royal Horse (inclui: Cinderela e Rapunzel) 
 ▪ Bath Beauty (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel e Bela). 

De Cinderela 
 ▪ Fairytale Wedding (inclui: Cinderela e o Príncipe Encantado). 
 ▪ Cinderella Swirling Lights (inclui: Cinderela). 
 ▪ Holiday Princess (inclui: Cinderela) 
 ▪ Cinderella Blue Ring (inclui: Cinderela). 

De A Pequena Sereia !  
 ▪ Ariel and Eric Doll Set (inclui: Ariel e Príncipe Eric). 
 ▪ Water Show Ariel (inclui: Ariel). 
 ▪ Mermaid-to-Princess Ariel (inclui: Ariel). 
 ▪ Ariel's Pool Party (inclui: Ariel, Sebastião e Linguado). 
 ▪ Ariel and Eric's Boat Ride (inclui: Ariel, Príncipe Eric, Sebastião e Linguado). 
 ▪ Ariel 2-in-1 Royal Ship (não inclui personagens). 
 ▪ Birthday Wishes Ariel (inclui: Ariel). 

De Enrolados !  
 ▪ Ever After Rapunzel and Flynn (inclui: Rapunzel e Flynn Rider). 
 ▪ Enchanted Hair Rapunzel and Pascal (inclui: Rapunzel e Pascal). 

http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Ballgown_Surprise
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Rapunzel
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Bath_Beauty
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Giftable_Birthday
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Longest_Hair_Ever
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Princesa_M%C3%A9rida
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/MagiClip
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Fairytale_Float
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Royal_Chariot
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Belle%27s_Tea_Party
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Zip
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Royal_Stable
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Sparkle_%26_Style_Ariel
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Crimp_and_Style_Sleeping_Beauty
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Party_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Fairytale_Wedding
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Cinderella_Swirling_Lights
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Cinderella_Blue_Ring
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Ariel_and_Eric_Doll_Set
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Water_Show_Ariel
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Mermaid-to-Princess_Ariel
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Ariel%27s_Pool_Party
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Sebasti%C3%A3o
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Linguado
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Ariel_and_Eric%27s_Boat_Ride
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Ariel_2-in-1_Royal_Ship
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Birthday_Wishes_Ariel
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Ever_After_Rapunzel_and_Flynn
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Flynn_Rider
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Enchanted_Hair_Rapunzel_and_Pascal
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Pascal
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 ▪ Fairytale Hair Rapunzel (inclui: Rapunzel) 
 ▪ Color Magic Brush Rapunzel (inclui: Rapunzel) 
 ▪ Pose & Style Rapunzel (inclui: Rapunzel) 
 ▪ Bath Magic Rapunzel (inclui: Rapunzel e Pascal) 

2013!  
 ▪ Sparkling Princess - com novos designs (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, 

Bela, Rapunzel e Mérida). 
 ▪ Royal Tea Cinderella & Belle (inclui: Cinderela e Bela). 
 ▪ Bath Beauty (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela e Tiana). 
 ▪ Dream Princess (inclui: Aurora, Bela e Rapunzel). 
 ▪ Merida's Family Gift Set (inclui: Mérida, Elinor, Angus, Harris, Hubert e Hamish) 
 ▪ Royal Car (não inclui personagens) 
 ▪ Holiday Princess (inclui: Ariel) 
 ▪ Swimming Mermaid (inclui: Ariel, Aquata e Andrina) 

2014 
 ▪ Sparkling Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela, Jasmine, Tiana, 

Rapunzel e Mérida). 
 ▪ Disney Princes Dolls (inclui: Príncipe Encantado, Eric e Flynn Rider) 
 ▪ Disney Signature Collection (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Ariel, Aurora, Rainha Má, 

Úrsula, Malévola). 
 ▪ MagiClip Fashion 2 Pack (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Bela e Rapunzel) 
 ▪ MagiClip (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela, Tiana, Rapunzel e 

Mérida) 
 ▪ Shimmer Style (inlcui: Cinderela, Rapunzel, Maximus, Mérida e Angus). 
 ▪ Disney Princess Snap 'N Style/Disney Princess Clip 'n Style/Basic Hairplay (inclui: Aurora, 

Ariel e Bela). 
 ▪ Royal Slumber Party (inclui: Ariel e Rapunzel). 
 ▪ Floral Princess (inclui: Cinderela, Aurora, Ariel e Mérida) 
 ▪ Glitter 'N Lights (inclui: Cinderela, Ariel e Rapunzel) 
 ▪ The Little Mermaid: Lagoon Gift Set (inclui: Ariel, Eric, Sebastião e Linguado) 
 ▪ Sparkle Doll & Friend Collection (inclui: Cinderela, Suzy, Bela e Zip) 
 ▪ Rags To Riches (inclui: Aurora, Ariel e Bela) 
 ▪ Draw 'n Style Hair (inclui: Rapunzel) 
 ▪ Royal Set's (inclui: Sebastião e Madame Samovar) 

De A Bela Adormecida !  
 ▪ Magic Dress Sleeping Beauty (inclui: Aurora) 
 ▪ Princess Sleeping Beauty & Prince Phillip (inclui: Aurora e Phillip) 
 ▪ Sleeping Beauty Fairy Gift Set (inclui: Aurora, Fauna, Flora e Primavera) 

2015 
 ▪ Sparkling Princess (inclui: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela, Jasmine, Tiana, 

Rapunzel e Mérida). 
 ▪ Disney Signature Collection (inclui: Rapunzel e Bela) 
 ▪ Bath-Play (inclui: Cinderela, Aurora e Ariel). 
 ▪ Ariel's Flower Showers Bathtub (inclui: Sebastião) 

http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Fairytale_Hair_Rapunzel
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Color_Magic_Brush_Rapunzel
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Pose_%26_Style_Rapunzel
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Bath_Magic_Rapunzel
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Royal_Tea_Cinderella_%26_Belle
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Dream_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Merida%27s_Family_Gift_Set
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Rainha_Elinor
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Angus
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Harris,_Hubert_e_Hamish
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Royal_Car
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Swimming_Mermaid
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Aquata
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Andrina
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Disney_Princes_Dolls
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Disney_Signature_Collection
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Rainha_M%C3%A1
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/%C3%9Arsula
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Mal%C3%A9vola
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Shimmer_Style
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Maximus
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Angus
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Disney_Princess_Snap_%27N_Style
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Royal_Slumber_Party
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Floral_Princess
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Glitter_%27N_Lights
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/The_Little_Mermaid:_Lagoon_Gift_Set
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Sparkle_Doll_%26_Friend_Collection
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Suzy
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Rags_To_Riches
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Draw_%27n_Style_Hair
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Royal_Set%27s
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Magic_Dress_Sleeping_Beauty
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Princess_Sleeping_Beauty_%26_Prince_Phillip_(Mattel)
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Sleeping_Beauty_Fairy_Gift_Set
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Bath-Play
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Ariel%27s_Flower_Showers_Bathtub
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 ▪ Royal Celebrations (inclui: Ariel, Bela e Rapunzel) 
 ▪ Rapunzel's Boat (inclui: Pascal) 

De Cinderela !  
 ▪ Twirling Skirt Cinderella (inclui: Cinderela). 
 ▪ Sparkle Doll & Friend Collection (inclui: Cinderela e Suzy) 
 ▪ Cinderella's Horse and Carriage (não inclui bonecas)

http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Royal_Celebrations
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Rapunzel%27s_Boat
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Twirling_Skirt_Cinderella
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Cinderella%27s_Horse_and_Carriage
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